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 ةـدولـلل ينـوطـال اقـامليث

 ةــيـبـاللي
 الرمحن اهللا مـــــــــــسـب

 مـــــــــــالرحي
 

  :الـديبـاجــــة
 

 واإلبداع، القانون، وحكم والمساواة الحرية، مجتمع مجتمعنا أن الليبيين، نحن نعلن
 والطمأنينة، واألمن، والحرية، الحياة، بحق تمييز، أي دون المجتمع، فيه يتمتع والتألق،
 وانتمائنا الروحية قيمنا من ذلك مستمدين والسالم النبيلة، والقيم الخير، مجتمع أنه ونعلن

 تأسيس إلى ونيتطلع الليبي الشعب أبناء إن الحنيف، اإلسالمي بالدين وتمسكنا الحضاري
 العدوان، نبذ فيه يتم نظام العالمي، النظام مكونات من جزءًا يشكل إنساني، مجتمع

 أمام والتساوي العدالة، قيم على ويقوم واإلرهاب، والعبودية، واالستغالل، والحرب،
 التمييز رفض على جميعًا ونحرص العامة، الوظائف تولي وحق القضاء، وأمام القانون،

 .والصغير والكبير، والفقر، ى،الغن بين ما
 التفويض، أو التجزئة، تقبل ال الدولة وسيادة الشعب، بيد الطبيعية والموارد السلطة

 ونتبنى الخوف، على التغلب إلى وننزع األفكار، لفرض أداة العنف نشجب إننا التنازل، أو
 .والظلم لتسلط،وا القهر، أدوات آافة عن وبديًال للتعايش، أسلوبًا الديمقراطي الحوار

 يكون حيث الحاجـة من المواطـنون فيه يتحـرر مجـتمع خـلق إلى نسـعى وإننا
 ونعمل لحمايتها، جهدنا ونسـعى إنسـان آل حـياة نحـترم وإننا له، ولي ال من ولي المجـتمع
 .العدالة معايير أسمى مع متوافقًا القانون يكون وأن القانون، أمام المساواة حق تعزيز على

 الديمقراطية ومفهوم الشعب، سلطة ترسيخ في المساهمة على منا وحرصًا لذلك
 والمستقبلية الحاضرة، لألجيال يحفظ وطني ميثاق إصدار في منا ورغبة المباشرة،
  :اآلتي على االتفاق قررنا قانونية، مرجعية

 
 
 

 )عـامــة أحــكام: ( األول الـفـصـل
 

 )1 (ادةــــالم
 العربي الوطن من جزء وهي سيادة ذات مستقلة دولة الليبية ةالعربي الجماهيرية

 .الوطني ترابها من جزء أي أو الدولة سيادة عن التنازل يجوز وال األفريقية، والقارة
 )2 (ادةــــالم
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 المسلمين لغير الدولة وتضمن الدولة، دين واإلسالم المجتمع شريعة الكريم القرآن
 .الشخصية أحوالهم نظم احترام كفلوت أديانهم بشعائر القيام حرية

 )3 (ادةــــالم
 .للدولة الرسمية اللغة هي العربية اللغة

 )4 (ادةــــالم
 سـلطة تعـطيل ويحظر للشـعب، فيه السـيادة جـماهيري، ليـبـيا في الحـكم نظام
 .الشـعب

 )5 (ادةــــالم
 ويعد التشريعات اعليه تبنى التي العليا، القانونية المرجعية هو الوطني الميثاق

 .أحكامه يخالف قانون آل باطًال
 )6 (ادةــــالم

 ودعم أواصرها تقوية على الدولة وتعمل األولى ونواته المجتمع، أساس األسرة
 .واألخالقية الدينية قواعدها على بالحفاظ تماسكها

 )7 (ادةــــالم
 تعارضت اوإذ القانون، قوة عليها المصادق الدولية المعاهدات ألحكام تكون
 عدم بشرط وذلك الدولية للقاعدة يكون السمو فإن الدولية، النصوص مع القانون نصوص
 .بالمثل المعاملة مراعاة مع العام، النظام أو اإلسالمي الدين قواعد مع تعارضها

 
 
 

 واحلريات احلقوق: ( الثاني الـفـصـل
 )العامة

 )8 (المادة
 آ��ل باطل��ة وتق��ع األساس��ية، واج��باتوال الحق��وق ف��ي متس��اوون أح��رار المواط��نون

 بما حقوقه، آل ممارسة في الحق مواطن ولكل الحقوق، لهذه المنافية والتدابير اإلج�راءات 
 .القانون ينظمه الذي الوجه وعلى شرط، أو قيد دون السياسية، حقوقه فيها

 )9 (المادة
 المذهب أو نالدي بسبب بينهم التمييز يجوز وال القانون، أم�ام  متس�اوون  المواط�نون 

 .آخر سبب ألي أو االجتماعي االنتماء أو الثروة أو اللغة أو العنصر أو الجنس أو
 )10 (المادة

 ال آم��ا العظم��ى، الخ��يانة حال��ة ف��ي إال إس��قاطها يج��وز وال بقان��ون، الجنس��ية تنظ��يم
 .الجنسية تعدد حاالت القانون ويبين للقانون، وفقًا إال اآتسبها ممن سحبها يجوز

 )11 (المادة
 الوطن أرض عن ليبي إبعاد يجوز ال آما محظور، أجنبية لسلطة المواطن�ين  تس�ليم 

 واإلقامة التنقل في الحق � السلم وقت � مواطن ولكل إليه، العودة أو مغادرته من منعه أو
 .والخارج الداخل في

 .األجانب إبعاد قواعد الدولي، القانون ألحكام وفقًا القانون وينظم
 )12 (المادة
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 تسليم قواعد الدولية واالتفاقيات القوانين وتحديد السياس�يين،  الالجئ�ين  تس�ليم  يحظ�ر 
 .العاديين المجرمين

 )13 (المادة
 التص���رفات عل���ى إال إنس���ان معاق���بة تج���وز وال بقان���ون، إال عق���وبة وال ج��ريمة  ال
 آانت التي العقوبة من أش�د  عق�وبة  إيق�اع  يج�وز  ال آم�ا  القان�ون،  لص�دور  الالحق�ة  واألفع�ال 
 .الجريمة ارتكاب وقت نافذة

 
 

 )14 (المادة
 فيها له تؤمن عادلة محاآمة في قانونًا إدانته تثبت حتى بريئًا يعد بج�ريمة  م�تهم  آ�ل 
 .النفس عن الدفاع ضمانات

 له محام تعيين المحكمة وعلى عنه، للدفاع يختاره بمحام االستعانة حق م�تهم  ولك�ل 
 .المخالفات مواد غير في اختياره عدم حالة في

 )15 (المادة
 المش��روعة، ومص�الحه  حق�وقه  لحماي��ة القض�اء  إل�ى  اللج�وء  ف��ي الح�ق  ش�خص  لك�ل 

 محاآم إنشاء يجوز وال واختصاصاتها، المحاآم، ودرج�ات  القض�اء،  ش�ئون  القان�ون  وي�نظم 
 .استثنائية

 )16 (المادة
 المحاآم من م�نها  تب�رئته  تم�ت  ج�ريمة  ع�ن  عقاب�ه  أو ش�خص  أي محاآم�ة  يج�وز  ال

 .مرتين واحد فعل عن شخص أي معاقبة يجوز ال آما لليبية،ا
 )17 (المادة

 ف��ي إال تفتيش��ه أو حبس��ه أو اع��تقاله أو توق��يفه أو إنس��ان أي عل��ى الق��بض يج��وز ال
 على الحصول التلبس حاالت غير في ويشترط القانون، يبينها الت�ي  الكيف�ية  وعل�ى  األح�وال 
 .بذلك مسبق قضائي إذن

 والتحق��يق الق��بض بأس��باب الم��تهم إخط��ار الق��بض تتول��ى الت��ي الجه��ات آاف��ة وعل��ى
 في القضائية للجهات تقديمه عليها آم�ا  وذوي�ه،  محام�يه  وإخط�ار  دفاع�ه  إب�داء  م�ن  وتمكي�نه 
 .القانون يحددها التي المواعيد

 .بقانون المحددة األماآن غير في احتجازه أو إنسان حبس يجوز وال
 )18 (المادة

 أهانته أو عليه محكوم أو متهم أو فيه مشتبه أي بكرامة اسالمس�  بات�اً  حظ�راً  يحظ�ر 
 .بقسوة معاملته أو جسديًا أو نفسيًا تعذيبه أو

 منهما ولكل التحقيق، أث�ناء  االعت�راف  عل�ى  ب�ه  المش�تبه  أو الم�تهم  إج�بار  يج�وز  وال
 في الحق منهما لكل أن آما محاميه، بحضور إال أقوال بأية اإلدالء عن االمت�ناع  ف�ي  الح�ق 
 .الصمت عدم وبعواقب بحقه، إبالغه يتم وأن صامتًا يظل أن

 )19 (المادة
 إل��ى  العق��وبة وته��دف الجان��ي، غي��ر عل��ى  توق��يعها يج��وز ف��ال شخص��ية، العق��وبة

 والسجن المجتمع وشريعة تتنافى التي والمهينة القاسية العقوبات وتحرم والتأهيل اإلصالح
 .األمد طويل

 .القانون يحددها التي األماآن في إال العقوبات تنفيذ يجوز وال
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 )20 (المادة
 القيادة مجلس رئيس من بقرار فيصدر الخاص العفو أما بقانون، الع�ام  العف�و  يك�ون 
 .االجتماعية

 )21 (المادة
 ويحظ��ر واألخالق��ية، والنفس��ية الجس��دية س��المته تحت��رم أن ف��ي الح��ق ش��خص لك��ل
 .رضاه دون علمية أو طبية تجربة ألي إنسان أي إخضاع

 )22 (المادة
 عليها ينص التي بالكيفية إال دخولها أو تفتيشها أو انتهاآها يجوز فال حرمة، للبيوت

 الدينية والرموز العبادة دور حرمة آذلك القانون ويكفل فيه، المحددة األحوال وفي القان�ون 
 .والتعليمية العلمية والمؤسسات

 )23 (المادة
 ويحظ���ر ووس���ائلها، ص���ورها خ���تلفبم مكف���ولة والمراس���الت االتص���االت س���رية

 .القانون يبينها التي االستثنائية األحوال في إال تأخيرها أو اعتراضها أو مراقبتها
 )24 (المادة

 الحق شخص ولكل الديني، والمعتقد والضمير الفك�ر  ح�رية  ف�ي  الح�ق  ش�خص  لك�ل 
 دينيةال وطقوسه عباداته ممارسة في خاصة أو عامة بصورة آخرين، م�ع  أو بمف�رده  س�واء 
 .العام النظام مع يتعارض ال وبما بها يؤمن التي والعقيدة

 )25 (المادة
 في بما الوسائل بكل وإذاعتها بها والجهر آرائه عن التعبي�ر  ف�ي  الح�ق  م�واطن  لك�ل 

 الدولة وتكفل واألفكار، المعلومات تلقي وح�رية  األخ�رى،  اإلع�الم  ووس�ائل  الص�حافة  ذل�ك 
 وحس��ن الع��ام بال��نظام المس��اس دون وذل��ك والنش��ر، ةالط��باع وح��رية العلم��ي ال��بحث ح��رية
 .اآلداب

 اإلبداع أو العمل�ي  اإلن�تاج  ع�ن  ال�ناجمة  والحق�وق  الفك�رية،  الملك�ية  القان�ون  ويحم�ي 
 .والفني األدبي

 )26 (المادة
 والجمع��يات المهن��ية وال��روابط وال��نقابات االتح��ادات تك��وين ف��ي الح��ق للمواطن��ين

 والسياسات القضايا تجاه آرائهم عن وللتعبير مصالحهم، يموتنظ حقوقهم عن للدفاع األهل�ية 
 .إليها واالنضمام إنشائها آيفية القانون وينظم العامة،

 )27 (المادة
 .القانون يبينها التي بالطريقة السلمي التجمع في الحق للمواطن

 )28 (المادة
 الت��ربوية تالمؤسس�ا  بإقام�ة  الدول��ة تكلف�ه  جم�يعًا،  للمواطن��ين ح�ق  والمع�رفة  التعل�يم 

 .والثانوية اإللزامية األساسية مراحله في مجاني وهو والثقافية
 الدولة وتكفل الجدارة، أساس على بالتساوي للجميع م�تاح  والمهن�ي  العال�ي  والتعل�يم 

 .القادرين لغير المالية المساعدة
 الوطنية التربية له وتوفر االنحراف، من وحمايته النشء رعاية على الدولة وتعمل

 عن وذلك المجاالت، مختلف في وإبداعاته ملكاته لتنمية المالئمة والبدنية والعقل�ية  لدين�ية وا
 م��ن رقاب��تها تح��ت يك��ون م��ا أو عام��ة وت��ربوية تعليم��ية مؤسس��ات م��ن تنش��ئه م��ا ط��ريق
 .خاصة تعاليمية مؤسسات
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 )29 (المادة
 في امةالع المنفعة ألغراض إال نزعها يجوز وال ومصونة، مقدسة الخاصة الملكية

 عنها التعويض الملكية لنزع ويشترط يحددها، الت�ي  وبالكيف�ية  القان�ون  يبي�نها  الت�ي  األح�وال 
 .لألموال العامة المصادرة وتحظر وعاجًال، عادًال تعويضًا

 )30 (المادة
 في الحق مواطن ولكل االقتصادية، الح�ياة  تنم�ية  أس�اس  وه�و  وواج�ب،  ح�ق  العم�ل 

 أو عمل أي فرض يجوز وال اآلداب وحسن العام النظام ودحد في لنفسه يختاره الذي العمل
 على الحصول وبشرط عامة، خدمة ألداء القان�ون  يبي�نها  الت�ي  األح�وال  ف�ي  إال جب�راً  نش�اط 
 خلق على الدولة وتعمل منصفة، غير عمل لممارسات تعريضه يجوز ال آما عادل، مقابل
 .وآريمة الئقة حياة وأسرته للمواطن لتضمن العمل فرص

 )31 (المادة
 والشيخوخة، والطف�ولة  األم�ومة  الدول�ة  وترع�ى  المج�تمع،  ب�ناء  أس�اس  ه�ي  األس�رة 

 المرأة حق القانون ويكفل الوالدة، أو بالحمل متعلقة ألسباب العمل من المرأة طرد ويحظر
 .والدة إجازة في

 )32 (المادة
 وأن القي،األخ وتطوره لرفاهيته الضرورية والرعاية الحماية في الحق طف�ل  لك�ل 

 .أشكاله بمختلف االستقالل من متحررًا يكون
 )33 (المادة

 المالئم والسكن الضروري والغذاء األساسية الصحية الرعاية في الحق مواطن لكل
 على قادر غير آان إذا المناسبة االجتماع�ية  المس�اعدة  ذل�ك  ف�ي  بم�ا  االجتماع�ي،  والض�مان 
 .وألسرته لنفسه توفيرها

 وحماي��ة الوطن��ي ال��واجب أداء أث��ناء والجرح�ى  الش��هداء أس��ر ةرعاي�� الدول��ة وتكف�ل 
 .حقوقهم

 )34 (المادة
 ما الدولة، مؤسسات لدى المتوفرة المعلومات على الحصول في الحق مواطن لك�ل 

 المعل��ومات عل��ى الحص��ول ف��ي الح��ق ول��ه الوطن��ي ب��األمن ض��ارًا عل��يها الحص��ول يك��ن ل��م
 بذلك ضارة أنها إثبات يمكن والتي خ�ر آ ش�خص  أي أو خاص�ة  مؤسس�ة  أي�ة  ل�دى  الموج�ودة 
 .حقوقه تنتهك أنها أو المواطن

 )35 (المادة
 وأمالآه شخصه بحماية قانونيًا الوطني التراب فوق وجوده يكون أجنبي، آل يتمتع

 .للقانون طبقًا
 )36 (المادة

 ينتقص وال حقوق من غيرها وج�ود  ينف�ي  ال الحق�وق  ل�بعض  المي�ثاق  ه�ذا  تع�داد  إن
 .التقادم يسقطها ال اإلنسان حقوق على االعتداء جرائم أن آما منها،

 )الشعب سلطة تنظيم: ( الثالث الفصل
 )37 (المادة

 .ووطني محلي مستويين وفق الشعب سلطة تنظيم
 

 : احمللي املستوى / أوًال
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 )األساسية الشعبية المؤتمرات( -أ
 )38 (المادة

 المؤتم��رات  وتخ��تص  الش��عب،  س��لطة  أس��اس ه��ي  األساس��ية  الش��عبية  المؤتم��رات
 أعض��ائها ته��م الت��ي المحل��ية لش��ئونها الم��نظمة الق��رارات آاف��ة باتخ��اذ األساس��ية الش��عبية
 الشعب مؤتمر يرسمها التي للمجتمع العامة السياسة ووضع التشريع في تسهم آما مباشرة،
 : م��ن لك��ل ع��نه م��ندوب باخت��يار س��نوات أرب��ع آ��ل أساس��ي ش��عبي مؤتم��ر آ��ل ويق��وم الع��ام

 .العام الشعب مؤتمر � للشعبية الشعبي المؤتمر � للبلدية الشعبي المؤتمر
 )39 (المادة

 السكانية االعتبارات وفق األساسية الشعبية للمؤتم�رات  اإلداري�ة  الح�دود  وض�ع  ي�تم 
 الخ��دمات أفض��ل تق��ديم تض��من مناس��بة أحج��ام وف��ق وذل��ك الطبيع��ية، والم��وارد والجغ�رافية 
 الح��دود ف��ي النظ��ر إع��ادة وي��تم أساس��ي، ش��عبي ؤتم��رم مائت��ي ي��تجاوز ال وبم��ا للمواطن��ين
 .السكانية التغيرات وفق سنوات عشر آل األساسية الشعبية للمؤتمرات اإلدارية

 )40 (المادة
 أمامهم، التعبي�ر  ف�رص  أوس�ع  وإتاح�ة  المواطن�ين  لجم�يع  الفاعل�ة  المش�ارآة  لض�مان 

 أعضاء يزيد ال بحيث ،)الكومونات (المحالت من عدد إلى أساسي شعبي مؤتمر آ�ل  يقس�م 
 .عضو ثالثمائة عن المحلة

 )41 (المادة
 تهدف الجغرافي إطاره في وتقع األساسي الشعبي بالمؤتمر شعبي تجمع هي المحلة

 أن ويجوز مالئمة، ظروف في الواضح والتعبير الواسع النقاش من المواطن�ين  تمك�ين  إل�ى 
 في الم�رأة  مش�ارآة  مانض�  بقص�د  أآث�ر  أو نس�ائية  محل�ة  أساس�ي  ش�عبي  مؤتم�ر  آ�ل  يح�وي 
 .إآراه أو قمع أو خجل دون العامة الشئون

 
 )42 (المادة

 واستظهار النقاش إدارة مهمتها تكون أعضائها، بين من لها أمان�ة  محل�ة  آ�ل  تخ�تار 
 قراراتها نق�ل  الكوم�ونة  أمان�ة  تتول�ى  آم�ا  ق�رارات،  ص�ورة  ف�ي  وص�ياغتها  الش�عبية  اإلرادة

 .ساسياأل الشعبي المؤتمر في لصياغتها
 )43 (المادة

 قابلة سنوات أربع لمدة المباشر السري االختيار بطريق المحلة أمان�ة  اخت�يار  يك�ون 
 .التفرغ سبيل غير على الكومونة أمانة وتعمل واحدة، لمرة للتجديد

 )44 (المادة
 بالش��ئون الم��تعلقة الق��رارات جم��يع بإص��دار األساس��ية الش��عبية المؤتم��رات تخ��تص

 .القوانين يخالف ال بما وذلك اإلدارية حدودها تطبيقها نطاق تعدىي ال والتي المحلية
 .السابقتين الفقرتين في الواردة االختصاصات ممارسة آيفية القانون وينظم

 )45 (المادة
 المباشر السري التصويت أو باالقتراع المخ�تلفة  المس�تويات  ف�ي  االن�تخابات  تج�رى 

 .االنتخابات لقانون وفقًا انتائجه وإعالن إجرائها وطريقة أوقات وتحدد
 )46 (المادة

 مت��ى األساس��ية الش��عبية المؤتم��رات ف��ي أعض��اء ونس��اء، رج��اًال المواطن��ين، جم��يع
 .ذلك وإجراءات العضوية إسقاط حاالت القانون ويبين شمسية سنة عشر الثامنة بلغوا
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 )47 (المادة
 المباشر، ريالس االقتراع بطريق وذلك له، أمانة أساس�ي  ش�عبي  مؤتم�ر  آ�ل  يخ�تار 

 وذلك المؤتمر أعمال تسيير يكفل بما األعضاء من مناسب وعدد أمين م�ن  األمان�ة  وت�تكون 
 التفرغ، سبيل غير على المؤتمر انةأم وتعمل واحدة، مرة لل�تجديد  قابل�ة  س�نوات  أرب�ع  لم�دة 

 اختيار يجوز وال وقت، أي في أعضائها من أي أو أمينها أو األمانة عزل للمؤتم�ر  ويج�وز 
 .دورتين انقضاء بعد إال عزله تم من

 )48 (المادة
 العمل وتسيير قراراته، وتبليغ جلساته وبإدارة أعماله بتسيير المؤتمر أمانة تخ�تص 

 أعضاء اقتراحات على بناًء المؤتمر أعم�ال  ج�دول  إع�داد  خاص�ة  بص�ورة  وله�ا  ب�ه  اليوم�ي 
 الع��ام  الش��عب ؤتم��ر م أو الش��عبية مؤتم��ر  أو ال��بلدية مؤتم��ر  م��ن إل��يها  ي��رد وم��ا  المؤتم��ر
 .بشأنها قراراته واتخاذ لمناقشتها المؤتمر على وعرضها

 المؤتم��ر، أمان��ة تق��رر ل��م م��ا علن�ية،  األساس��ية الش��عبية المؤتم��رات جلس��ات وتك�ون 
 وتتخذ سرًا، جلساتها عقد العام، الشعب مؤتمر أمانة تعليمات على بناًء أو تقدرها، ألس�باب 

 االقتراع طريق عن وذلك الحاضرين بأغلب�ية  األساس�ية  الش�عبية  المؤتم�رات  ف�ي  الق�رارات 
 .المباشر السري

 )49 (المادة
 ت���نموية ألغ���راض وذل���ك االقتص���ادية الم���ناطق م���ن ع���دد إل���ى ال���بالد تقس���يم ي���تم
 اإلدارية الحدود وضع ويتم والبلديات، الشعبيات من عدد إلى تقسيمها ي�تم  آم�ا  وتخطيط�ية، 
 االعتبارات أو الطبيعية والموارد والجغرافية السكانية االعتبارات وفق المختلفة للتقسيمات

 إعادة ويتم للمواطنين، الخدمات أفضل تقديم تضمن مناسبة أحجام وف�ق  وذل�ك  االقتص�ادية، 
 .التغيرات وفق سنوات عشر آل اإلدارية الحدود في النظر

 )50 (المادة
 )بياتـعـشـال (-ب

 والفروع البلديات من عددًا نطاقها في وتضم المحلية اإلداري�ة  ال�وحدة  ه�ي  الش�عبية 
 المستوى على الشعب سلطة تفعيل إلى الوحدة هذه وته�دف  األساس�ية  الش�عبية  والمؤتم�رات 

 .العامة التنفيذية اللجنة ومتابعة إشراف تحت للمواطنين الخدمات وتقديم المحلي
 )51 (المادة

 األساسية يةالش�عب  المؤتم�رات  مندوب�ي  م�ن  ي�تكون  ش�عبي  مؤتم�ر  ش�عبية  لك�ل  يك�ون 
 أعضاء قبل من المباشر السري االقتراع بطريق اختيارهم يج�رى  وال�ذين  للش�عبية  المك�ونة 

 .واحد مندوب أساسي مؤتمر لكل يكون بحيث األساسية، الشعبية المؤتمرات
 )52 (المادة

  :يلي بما بالشعبية الشعبي المؤتمر يختص
 .الشعبية نطاق في الواقعة ةاألساسي الشعبية بالمؤتمرات العمل سير على اإلشراف �
  :التالية المسائل في التنظيمية القرارات إصدار •

 .جبايتها وطريقة المحلية الرسوم -
 ومتابعة للشعبية، التنفيذي المجلس من المقترحة الشعبية ميزانية اعتماد -

 الحساب وإقرار النافذة، التشريعات مع الصرف وتطابق الميزانية تنفيذ
 .للشعبية الختامي

 .المحلية والجسور الطرق وإدارة شاءإن -
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 .الصحي والصرف المائية الموارد -
 .المحلية الرخص -
 .العامة والصحة الحيوانات مراقبة -
 .المحلية واألسواق البلدي الحرس تنظيم -

 التشريعات تحدده لما وفقًا للشعبية التنفيذي المجلس من المقدمة العم�ل  خط�ة  إق�رار  •
 وأقرها األساسية الشعبية المؤتمرات ناقشتها التي السياسات مع ينسجم وبما النافذة،
 .العام الشعب مؤتمر

 .المؤتمر أمانة اختيار •
 .للشعبية التنفيذي المجلس تعيين بشأن التنفيذي المجلس أمين مقترح على المصادقة •
 العام���ة التنف���يذية اللج���نة اع���تماد بع���د الش���عبية مي���زانية مش���روع عل���ى المص���ادقة •

 .الشعبية لمخصصات
 )53 (دةالما

 وتتكون المباشر، الس�ري  االخت�يار  بط�ريق  وذل�ك  ل�ه،  أمان�ة  الش�عبية  مؤتم�ر  يخ�تار 
 أربع لمدة وذلك المؤتمر أعمال تسيير يكفل بما األعضاء من مناسب وعدد أمين من األمانة

 القانون ويحدد التفرغ سبيل على المؤتم�ر  أمان�ة  وتعم�ل  واح�دة،  م�رة  لل�تجديد  قابل�ة  س�نوات 
 .ليةالما معاملتها

 م��ن أي أو أمي��نها أو األمان��ة ع��زل مس��بب ع��زل مس��بب بق��رار للمؤتم��ر ويج��وز
 وآيفية وإجراءاته اإلعفاء أو والعزل االختيار طرق القانون وينظم وق�ت  أي ف�ي  أعض�ائها 
 .فيها الطعن

 
 

 )54 (المادة
 أم��ين (التنف��يذي لسـالمج�� ينـ��أم نـم�� كونـي��ت يذيـ��تنف سـمجل�� عبية،ـش�� لك��ل ونـ��يك
 الخ���دمات ل���تقديم الالزم���ة القطاع���ات وف���ق األعض���اء م���ن وع���دد) المحافظ���ة أو الش���عبية

 التفرغ سبيل على وذلك للتجديد قابلة سنوات أربع لمدة عمله المجلس ويمارس للمواطنين،
 .المالية معاملته القانون ويحدد

 طريق عن) المحافظ أو الشعبية أمين (للش�عبية  التنف�يذي  المجل�س  أم�ين  ان�تخاب  ي�تم 
 التنفيذي المجلس أعضاء للشعبية التنفيذي المجلس أمين يخ�تار  المباش�ر،  الش�عبي  خاباالن�ت 

 عليه، الشعبية مؤتمر مصادقة بعد نافذًا تعيينهم ويعتبر المناسبة الكفاءات ذوي من للش�عبية 
 للش��عبية التنف��يذي المجل��س أم��ين يق��وم أآث��ر أو عض��و تعي��ين عل��ى االعت��راض ح��ال وف��ي

 المجلس ألمين نهائيًا، الترشيح هذا ويكون االعتراض تاريخ من هرش خالل البديل بترشيح
 الشعبية مؤتمر إخطار مع التنفيذي المجلس أعضاء من أي عزل أو إعفاء للشعبية التنفيذي
 .شهرًا تتجاوز ال فترة في البديل وترشيح بقراره

 )55 (المادة
 التنفيذي المس�ئول  وه� ) المح�افظ  أو الش�عبية  أم�ين  (للش�عبية  التنف�يذي  المجل�س  أم�ين 

 عن الصادرة للميزانية ووفقًا المعتمدة العم�ل  خط�ة  تنف�يذ  ع�ن  مس�ئول  وه�و  بالش�عبية  األول
 العمل قيادة للشعبية التنفيذي المجلس أمين يتولى النافذة، والتشريعات العامة التنفيذية اللجنة

 التنفيذي المجلس خالل من النافذة للتشريعات وفقًا المحددة القطاعات في بالش�عبية  التنف�يذي 
 .بكفاءة الخدمات وتقديم التنموية المستهدفات تحقيق يضمن وبما للشعبية



 الليبية للدولة الوطني الميثاق مشروع من نسخة على تحصل المستقبل ليبيا
 )2008 / 5 / 18 لتعـدي(

9 
 التعديل تحت نسخة

 

 )56 (المادة
 إلشراف ويخضع بالشعبية، األعلى اإلداري الجه�از  ه�و  للش�عبية  التنف�يذي  المجل�س 

  :التالية االختصاصات ويتولى العامة، التنفيذية اللجنة ومتابعة
 .بيةالشع مؤتمر قرارات تنفيذ .1
 ويتم الشعبية، مؤتمر يقررها التي العمل لخطة طبقًا الشعبية ميزانية مشروع إعداد .2

 .العامة التنفيذية اللجنة العتماد ويخضع الشعبية مؤتمر قبل من الميزانية إقرار
 .للشعبية الختامي الحساب مشروع إعداد .3
 .العامة التنفيذية اللجنة إليه تفوضها التي االختصاصات تنفيذ .4

 )57 (ادةالم
  :يلي مما مواردها وتتكون مستقلة ميزانية شعبية لكل يكون

 .العامة الميزانية من الشعبية مخصصات .1
 .المحلية الخدمات ومقابل الرسوم .2
 .المشروطة غير والتبرعات والهبات الوصايا .3
 .الدولة في بها المعمول النظم وفق الختامية حساباتها وتقفل الشعبية ميزانية وتعد

 )58( المادة
 ش��عبيًا مؤتم��رًا بلدي��ة آ��ل تض��م بح��يث ال��بلديات م��ن ع��دد إل��ى ش��عبية آ��ل تقس��يم ي��تم
 .األقل على واحدًا أساسيًا

 )59 (المادة
 الف��روع م�ن  ع�دد  م�ن  بلدي�ة  آ�ل  وت��تكون والمحل�ية،  ال�بلدية  بالش�ئون  ال�بلدية  تخ�تص 
 الشعبية أمين من بقرار تعيينه يتم) محلة مختار (تنفيذي أمين محلة لكل ويكون والمحالت،

 .خاص بقانون البلديات ونظم المناقشة، ونظام الكفاءة العتبارات وفقًا
 )60 (المادة

 األساس��ية الش��عبية المؤتم��رات مندوب��ي م��ن ي��تكون ش��عبي مؤتم��ر بلدي��ة لك��ل يك��ون
 .المباشر السري االقتراع طريق عن هؤالء اختبار ويجرى للبلدية المكونة

 )61 (المادة
 المباش��ر، الس��ري االخت��يار بط��ريق وذل��ك ل��ه أمان��ة لل��بلدية ش��عبيال المؤتم��ر يخ��تار

 وذلك المؤتمر أعمال تسيير يكفل بما األعضاء من مناسب وعدد أمين م�ن  األمان�ة  وت�تكون 
 التفرغ، سبيل غير على المؤتمر انةأم وتعمل واحدة، مرة لل�تجديد  قابل�ة  س�نوات  أرب�ع  لم�دة 

 وق��ت أي ف��ي أعض��ائها م��ن أي أو أمي��نها وأ األمان��ة ع��زل مس��بب بق��رار للمؤتم��ر ويج��وز
 .فيه الطعن وآيفية وإجراءاته اإلعفاء أو والعزل االختيار طرق القانون وينظم

 )62 (المادة
 وعدد) العمدة (التنفيذي المجلس أمين م�ن  وي�تكون  تنف�يذي  مجل�س  بلدي�ة  لك�ل  يك�ون 

 س��بيل عل�ى  هعمل�  المجل�س  ويم�ارس  ال�بلدية  أعم��ال تس�يير  يكف�ل  بم�ا  األعض�اء  م�ن  مناس�ب 
 .المالية معاملته القانون ويحدد للتجديد قابلة سنوات أربع لمدة التفرغ

 )63 (المادة
 الش�عبي  االن�تخاب  ط�ريق  ع�ن ) العم�دة  (لل�بلدية  التنف�يذي  المجل�س  أم�ين  ان�تخاب  ي�تم 

 من للبلدية التنفيذي المجلس أعضاء) العمدة (للبلدية التنفيذي المجلس أمين يخ�تار  المباش�ر، 
 وفي عليه، للبلدية الشعبي المؤتمر دقةمصا بعد نافذًا تعيينهم ويعتبر المناسبة كفاءاتال ذوي
 البديل بترشيح للبلدية التنفيذي المجلس أمين يقوم وأآثر عضوًا تعيين على االعتراض حالة
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 للبلدية التنفيذي المجلس ألمين نهائيًا، الترشيح هذا ويكون عتراضاال تاريخ من شهر خالل
 للبلدية الشعبي المؤتمر إخطار مع للبلدية التنفيذي المجل�س  أعض�اء  م�ن  أي�اً  ع�زل  أو إعف�اء 
 .شهرًا تتجاوز ال فترة في البديل وترشيح بقراره

 

 : الوطين املستوى / ثانيًا
 )64 (المادة

 )يةــريعـتشـال يئةــاله. (أ
 العام الشعب مؤتمر : مجلسين من الوطني المس�توى  عل�ى  التش�ريعية  الهي�ئة  ت�تكون 

 .االجتماعية القيادة ومجلس
 )65 (المادة

 ) :العام الشعب مؤتمر( -1
 العربية الجماهيرية في األساسية الشعبية المؤتمرات ملتقى هو العام الشعب مؤتمر

) 56 المادة أحكام مراعاة مع (يختص آم�ا  للدول�ة،  العام�ة  السياس�ة  برس�م  ويخ�تص  الليب�ية، 
 وذلك األساسية الشعبية المؤتمرات مناقشات مستلهمًا المجتمع لحياة المنظمة القوان�ين  بس�ن 
 .القانون في المحددة للشعبيات المحلية االختصاصات في يدخل ال فيما

 )66 (المادة
 مندوب وبواقع األساسية الشعبية المؤتمرات مندوبي من العام الشعب مؤتمر يتكون

 السري باالقتراع العام الشعب مؤتمر أعضاء اختيار ويتم أساسي، شعبي مؤتمر لكل واح�د 
 ذلك ويحدد االختيار، سنة في األساسية الشعبية المؤتمرات النعقاد األخير اليوم في المباشر
 .االنتخابات لجنة من بقرار

 سنوات أربع لمدة التفرغ سبيل على عملهم الع�ام  الش�عب  مؤتم�ر  أعض�اء  ويم�ارس 
 .اليةالم معاملتهم القانون ويحدد واحدة، لمرة للتجديد قابلة

 )67 (المادة
 يخ��تارهم األعض��اء م��ن وع��دد أم��ين م��ن ت��تكون أمان��ة الع��ام الش��عب لمؤتم��ر يك��ون

 الترشيح طرق القانون ويحدد أعضائه ب�ين  م�ن  المباش�ر  الس�ري  االخت�يار  بط�ريق  المؤتم�ر 
 .األمانة وأعضاء المؤتمر أمين واختصاصات

 واحدة مرة للتجديد ابلةق سنوات أربع لمدة التفرغ سبيل على عملها األمان�ة  وتباش�ر 
 .العام الشعب مؤتمر أمانة ألعضاء المالية المعاملة القانون ويحد

 أي في أعضائها م�ن  أي أو أمي�نها  أو األمان�ة  ع�زل  مس�بب  بق�رار  للمؤتم�ر  ويج�وز 
 .دورتين بعد إال أخرى مرة عزله تم من اختيار إعادة يجوز وال وقت

 )68 (المادة
 أعض��ائه ثل�ث  م�ن  أو أمان�ته  م�ن  بدع�وة  إال ص�حيحاً  لع�ام ا الش�عب  مؤتم�ر  انعق�اد  يع�د  ال

 المباشر السري بالتصويت العام الشعب مؤتمر قرارات وتتخذ أعض�ائه،  أغلب�ية  وبحض�ور 
 توفر وجوب عل�ى  الوطن�ي  المي�ثاق  ي�نص  الت�ي  المس�ائل  ف�ي  إال الحاض�رين،  بأغلب�ية  وذل�ك 
 .ذلك على عضو أي يعترض لم ما بالتوافق القرارات اتخاذ ويجوز خاصة، أغلبية

 )69 (المادة
 إلى والقرارات القوانين مشروعات جميع إحالة الع�ام  الش�عب  مؤتم�ر  عل�ى  ي�توجب 

 من عينأسبو خ�الل  وذل�ك  بش�أنها  مالحظات�ه  وإب�داء  ف�يها  للنظ�ر  االجتماع�ية  الق�يادة  مجل�س 
 .بقانون العام الشعب مؤتمر وينظم المؤتمر، في إقرارها تاريخ

 )70 (المادة
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 ) :االجتماعية يادةالق مجلس( -2
 الحفاظ إلى يهدف االجتماعية، القيادة مجل�س  يس�مى  مجل�س  المي�ثاق  ه�ذا  وف�ق  ينش�أ 

 والقيم التقاليد وحماية االجتماعي والتماسك الوطن�ي  المي�ثاق  وص�يانة  الدول�ة  اس�تقرار  عل�ى 
 .بقانون االجتماعية القيادة مجلس وينظم الليبي، للمجتمع الثقافية

 )71 (المادة
 )ويةــــضـعـال(

 االجتماعية القيادة يمثلون مندوب) 100 (مائة من االجتماعية القيادة مجلس يتكون
 المدن��ي المج��تمع والتنظ��يمات العام��ة المهن��ية وال��روابط واالتح��ادات وال��نقابات بالش��عبيات

 والثقاف�ية  االجتماع�ية  الق�يم  وتعزي�ز  الوطن�ي  المي�ثاق  بحماي�ة  ته�تم  والت�ي  الخ�اص،  والقط�اع 
 .واالجتماعية واالقتصادية السياسية اإلنسان حقوق وتعزيز الليبي للمجتمع

 لمنتسبي المباشر السري باالقت�راع  االجتماع�ية  الق�يادة  مجل�س  أعض�اء  اخت�يار  وي�تم 
 .التكوينات هذه آافة

 التكوي��نات ض��من لق��بولها ال��تقدم المطل��وبة الش��روط اس��توفت جماع��ة لك��ل ويج��وز
 الش��فافية معايي��ر عل��ى ب��ناًء عدم��ه م��ن ق��بولها ق��رر ال��ذي االع��تماد، مجل��س إل��ى المذآ��ورة
 تع��ارض وع��دم ت��وافقها وم��دى واالس��تجابة التقي��يم آل��يات عل��ى تواف��رها وم��دى والمش��ارآة
 المقدمة الطعون في بالفصل الدستورية المحكمة وتختص الميثاق، قيم مع وبرامجها أهدافها
 .االعتماد مجلس قرارات في

 )72 (المادة
 اختيار يتم للعزل، قابلين غير خبيرًا عش�ر  إح�دى  ع�دد  م�ن  ماداالع�ت  مجل�س  ي�تكون 

 الق��يادة ومجل��س الع��ام الش��عب مؤتم��ر م��ن بق��رار س��نتين لم��دة اع��تماد مجل��س أول أعض��اء
 المباشر السري بالتصويت وذلك الحاضرين أصوات بأغلبية مشترآة جلسة في االجتماعية
 مجل��س أعض��اء يم��ارس اع��ية،االجتم الق��يادة مجل��س رئ��يس م��ن اقت��راح عل��ى ب��ناًء وذل��ك

 عند وذلك التأديبي بالطريق إال عزلهم يج�وز  وال التف�رغ  ع�دم  س�بيل  عل�ى  عمله�م  االع�تماد 
 ثلثي بأغلبية العزل قرار ويصدر المجلس قانون في عل�يها  المنص�وص  بواج�باتهم  اإلخ�الل 
 معامل��تهم القان��ون ويح��دد الع��زل موض��وع العض��و ص��وت حس��اب دون المجل��س أعض��اء
 .المالية

 ط��ريق ع��ن االع��تماد مجل��س أعض��اء اخت��يار ي��تم مجل��س أو عم��ل فت��رة نهاي��ة بع��د
 الخاص والقطاع المدني المجتمع عن المعبرة التكوينات ألعضاء المباشر الس�ري  االقت�راع 
 أو االستقالة أو التقاعد أو الوفاة بسبب األعضاء من أي موقع خال إذا االجتماع�ية،  والق�يادة 
 من قرار بتعيي�نه  يص�در  ل�ه  ب�ديل  اخت�يار  ي�تم  المجل�س  قان�ون  عل�يه  ي�نص  س�بب  ألي الع�زل 
 .ذاتها وبالطريقة ذاته المجلس

 )73 (المادة
 ديدـلل�تج  ابل�ة ـق س�نوات  مسـخ�  دةـ� لم يةـ� تماعـاالج يادةـ� الق لسـمج�  ض�وية ـع ونـ� تك

 .دةـواح رةـم
 

 )74 (المادة
 الس��ري اعباالقت��ر وذل��ك ونائ��به، االجتماع��ية الق��يادة مجل��س رئ��يس اخت��يار يج��رى

 مدة طيلة وذلك العام، الشعب ومؤتمر االجتماعية القيادة لمجلس مشترآة جلسة في المباشر
 .نائبه محله حل آان سبب ألي الرئيس موقع خال وإذا المجلس،
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 )75 (المادة
 إال ص��حيحًا انعق��اده يع��د وال رئيس��ه، م��ن بدع��وة االجتماع��ية الق��يادة مجل��س ي��نعقد
 بأغلب���ية وذل���ك الس���ري راعباالقت��� المجل���س ق���رارات تخذوت��� األعض���اء، أغلب���ية بحض���ور
 .ذلك غير على الوطني الميثاق ينص لم ما الحاضرين،

 )76 (المادة
  :يلي بما االجتماعية القيادة مجلس يختص

 .العام الشعب مؤتمر يقرها التي والقرارات القوانين مشروعات مراجعة .1
 .القوانين تعديل اقتراح .2
 .ومؤسساتها الدولة أجهزة من هةج ألية استماع جلسات عقد .3
 .الليبي للمجتمع االجتماعية المكونات بين النزاعات لحل السعي .4
 .الطوارئ حاالت وفي األزمات لمواجهة العامة التعبئة في المشارآة .5

 )77 (المادة
 مؤتمر في المصاغة القوانين مشروعات م�راجعة  االجتماع�ية  الق�يادة  لمجل�س  يح�ق 

 يعترض أن إحالتها ت�اريخ  م�ن  ي�وماً  عش�ر  خمس�ة  خ�الل  ول�ه  ،إص�دارها  ق�بل  الع�ام  الش�عب 
 لمناقشته العام الشعب مؤتمر إلى المشروع يعود الحالة ه�ذه  وف�ي  تع�ديلها،  يقت�رح  أو عل�يها 
 إال االجتماعية القيادة مجلس لرأي بالمخالفة القرار أو القوانين يسن أن له وليس ثانية، مرة

 من يطلب أن االجتماعية الق�يادة  لمجل�س  يج�وز  حال�ة ال ه�ذه  وف�ي  الحاض�رين،  ثلث�ي  بأغلب�ية 
 إذ إال يصدر وال األساسية، الشعبية المؤتمرات على وعرضه القانون، إصدار ع�دم  رئيس�ه 
 .المباشر السري التصويت طريق عن األغلبية عليه وافقت

 ).52 (المادة ألحكام وفقًا تصدر التي القوانين على المادة هذه تنطبق وال
 )78 (المادة

 الدولية المحافل في البالد يمثل عنه ي�نوب  م�ن  أو االجتماع�ية  الق�يادة  مجل�س  رئ�يس 
 .المسلحة للقوات األعلى القائد وهو

 )79 (المادة
 الحاالت غير في وله القرارات، القوانين االجتماعية القيادات مجلس رئيس يص�در 
 لإلصدار إليه القوانين ةإحال من يومًا ثالثين انقضاء قبل) 52 (المادة في عليها المنصوص

 على يتعين الثانية للمرة المؤتمر أقرها فإذا ثانية، لقراءة العام الشعب مؤتمر إلى يعيدها أن
 .فورًا إصدارها االجتماعية القيادات مجلس رئيس

 يص��درها أن دون المذآ��ورة الم��دة انقض�ت  إذا بنفس��ه القوان��ين يص��در أن وللمؤتم�ر 
 .ثانية لقراءة المؤتمر إلى يحيلها أن ودون االجتماعية القيادات مجلس رئيس

 )80 (المادة
 مشترآة جلسة في أو الشعب إلى خط�اب  توج�يه  االجتماع�ية  الق�يادة  مجل�س  ل�رئيس 

 ته��م الت�ي  والقض�ايا  المس�ائل  ف�يها  يت�ناول  االجتماع�ية  الق�يادة  ومجل�س  الع�ام  الش�عب  لمؤتم�ر 
 .وازدهاره وتطوره والمجتمع البالد

 )81 (المادة
 لمدة التام التفرغ سبيل على عملهما ونائبه االجتماع�ية  الق�يادة  مجل�س  رئ�يس  يباش�ر 

 .المالية ومعاملتهما حقوقهما القانون ويحدد فقط، واحدة لمرة للتجديد قابلة سنوات خمس
 )82 (المادة

 .القانون وفق والنياشين األوسمة االجتماعية القيادة مجلس رئيس يمنح
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 )83 (المادة
 يق��بل م��ن وه��و الليبي�ين  المبعوث��ين يع��تمد م��ن ه�و  االجتماع��ية الق��يادة مجل��س رئ�يس 

 مجلس رئيس على يتوجب الخارج في للبالد تمثيله وعند األجانب المبعوثين اع�تماد  أوراق
 .العامة التنفيذية اللجنة أعضاء من األقل على بواحد مصحوبًا يكون أن االجتماعية القيادة

 )84 (المادة
 اإلخالل أو الخيانة عند إال ونائبه االجتماعية، القيادة مجل�س  رئ�يس  ع�زل  يج�وز  ال
 .الوطني بالميثاق الجسيم

 
 

 )85 (المادة
 عليه يصوت اتهام بع�د  إال ونائ�به  االجتماع�ية  الق�يادة  مجل�س  رئ�يس  ع�زل  يج�وز  ال

 وبموافقة مشترآة، جلسة في االجتماعية القيادة ومجلس العام الشعب مؤتمر س�رياً  تص�ويتاً 
 .الحاضرين ثلثي أغلبية

 )86 (المادة
 الدس��تورية المحكم�ة  أم��ام ونائ�به  االجتماع��ية الق�يادة  مجل��س رئ�يس  محاآم��ة تج�رى 

 .قضاتها أغلبية بموافقة ويعزل
 )87 (المادة

 )يذيةـــتنفـال ةـيئــهـال (-ب
 )العامة التنفيذية اللجنة (-1

 القوانين تنفيذ عن المسئول لدولةل األعلى التنفيذي الجهاز هي العامة التنفيذية اللجنة
 الداخلية الدولة شئون جميع إدارة بها ويناط العام، الشعب مؤتمر ع�ن  الص�ادرة  والق�رارات 
 .والخارجية

 )88 (المادة
 أم�ام  للدول�ة  العام�ة  السياس�ة  ع�ن  تض�امنية  مس�ئولية  مس�ئولة  العام�ة  التنف�يذية  اللج�نة 

 أي أو ألمينها أو لها ويجوز أمانته، أعمال عن مسئول فيها أمين وآل العام، الشعب مؤتمر
 والمشارآة االجتماعية القيادة ومجلس العام الش�عب  مؤتم�ر  جلس�ات  حض�ور  أعض�ائها  م�ن 
 أي أو أمينها أو العامة التنفيذية اللجنة استجواب ح�ق  الع�ام  الش�عب  ولمؤتم�ر  مناقش�تها،  ف�ي 
 .أعضائها من

 )89 (المادة
 الالزمة القطاعات وفق األعضاء من وعدد أمين من العامة التنف�يذية  اللج�نة  ت�تكون 

 .العام الشعب مؤتمر من بقرار القطاعات هذه وتحدد الدولة شئون لتسيير
 )90 (المادة

 القوانين تنفيذ عن المسئول للدولة األعلى التنفيذي الجهاز هي العامة التنفيذية اللجنة
 الداخل��ية الدول��ة ش�ئون  جم��يع إدارة وي��ناط الع�ام،  الش��عب مؤتم��ر ع�ن  الص��ادرة والق�رارات 
 .والخارجية
  :الميثاق هذا في الواردة األخرى االختصاصات إلى إضافة ولها

 .القوانين مشروعات اقتراح .1
 .القانون يخالف ال بما التنفيذية واللوائح التنظيمية اللوائح إصدار .2
 .الدولة موظفي آبار تعيين .3
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 .الدولية واالتفاقيات المعاهدات على التوقيع .4
 )91 (ادةالم

  :التالية باإلجراءات العامة التنفيذية اللجنة تعيين يتم
 أمين وظيفة تولي شمسية س�نة  أربع�ين  ع�ن  عم�ره  يق�ل  ال ليب�ي  م�واطن  ألي يج�وز  .1

 .العامة التنفيذية اللجنة
 الشعب مؤتمر أعضاء عشر عن يقل ال لما وآذلك االجتماعية القيادة مجلس لرئيس .2

 الترشيح ويقدم العامة التنفيذية اللجنة أمين وظيفة توليل أآثر أو مرشح اقتراح العام
 .العام الشعب لمؤتمر

 العامة التنفيذية اللجنة أمين اختيار على العام الش�عب  مؤتم�ر  ف�ي  التص�ويت  يج�رى  .3
 .المباشر السري باالقتراع

 نصف من أآثر أصوات على الحصول العامة التنفيذية اللجنة أمين الختيار يشترط .4
 ف���ي المرش���حين م���ن أي فش���ل وع���ند الحاض���رين، الع���ام الش���عب مؤتم���ر أعض���اء

 جولة إجراء توجب التص�ويت،  م�ن  األول�ى  الج�ولة  ف�ي  النس�بة  ه�ذه  عل�ى  الحص�ول 
 تحصل من ويصبح األولى، الجولة في أصوات على تحصال اثنين أعلى ب�ين  ثان�ية 
 .العامة التنفيذية الشعبية للجنة أمينًا الثانية الجولة في األغلبية على

 اعتماده ويتم العامة التنفيذية اللجنة أعضاء باختيار العامة التنفيذية اللجنة أمين يقوم .5
 أو منهم أي عزل العامة التنفيذية اللجنة ألمين يح�ق  آم�ا  الع�ام،  الش�عب  مؤتم�ر  م�ن 
 .البديل واختيار آلهم

 )92 (المادة
 يجريه تجواباس بعد العامة التنفيذية اللجنة أمين عزل الع�ام  الش�عب  لمؤتم�ر  يج�وز 

 تقصيره أو عليه أؤتمن لما أو لتعهداته احترامه عدم خالله من يث�بت  الع�ام،  الش�عب  مؤتم�ر 
 .العام الشعب مؤتمر أمام تعهداته أو واجباته أداء في

 .تلقائيًا معزول العامة التنفيذية اللجنة اعتبرت اللجنة أمين عزل وعند
 )93 (المادة

 أو العامة التنفيذية اللجنة أمين سؤال أعضائه نم أي أو العام الشعب لمؤتمر يجوز
 اللجنة عزل ذلك على يترتب وال معينة مسائل إليضاح منهم االستفسار أو أعضائها من أي
 .فيها الثقة طرح أو أعضائها من أي أو

 )94 (المادة
 اختيار إجراء ويتوجب العام الشعب مؤتمر يح�ل  العام�ة  التنف�يذية  اللج�نة  ع�زل  ع�ند 

 .يومًا ستين لخال جديد
 وال اإلدارية، مهامهما أداء في العامة التنفيذية واللجنة العام الشعب مؤتمر ويستمر

 بعمل المساس شأنها من بأعمال القيام أو جديدة تش�ريعات  إص�دار  الفت�رة  ه�ذه  خ�الل  يج�وز 
 عزل أو تعي�ين  أو للدول�ة  العام�ة  السياس�ة  ف�ي  جوه�رية  تغيي�رات  إح�داث  أو العام�ة  الهي�ئات 
 .الموظفين رآبا

 )95 (المادة
  :يلي ما وعزله العامة التنفيذية اللجنة أمين الستجواب يشترط

 مباشرته من سنة انقضاء بعد إال العامة التنفيذية اللجنة ألمين عزل أو استجواب ال .1
 .لمهامه

 .العام الشعب مؤتمر مدة النتهاء األخيرة األشهر الستة خالل االستجواب يجوز ال .2
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 .مرة من ألآثر نفسه الموضوع عن العامة التنفيذية اللجنة أمين واباستج يجوز ال .3
 .تقديمه من أيام ثمانية قبل االستجواب إجراء يجوز ال .4

 .بقانون االستجواب وينظم
 )96 (المادة

 م���واقفها وش���رح دفاعه���ا س���ماع بع���د إال العام���ة التنف���يذية اللج���نة ع���زل يج���وز ال
 .المؤتمر أعضاء ثلثي بموافقة إال العزل يتم وإال وسياساتها

 
 

 )القضائية اهليئة: ( الرابع الفصل
 )97 (المادة

 ةـــامــع بادئـم -أ
 وحماية العدالة وتحقيق القانون تطبيق إلى أحكام، من يصدره فيما القضاء يهدف

 .والحريات الحقوق وحفظ المجتمع
 )98 (المادة

 .وضمائرهم ونالقان لغير قضائهم في عليهم سلطان وال المستقلون، القضاة
 )99 (المادة

  :أنواع أربعة ليبيا في القضاء
 .الدستورية المحكمة وتتواله الدستوري، القضاء -
 .العادية والمحاآم العليا المحكمة وتتواله العادي، القضاء -
 .اإلدارية والمحاآم الدولة مجلس ويتواله اإلداري، القضاء -
 .العسكرية المحاآم وتتواله العسكري، القضاء -

 .خاص بقانون منها آل موينظ
 )100 (المادة

 المحكمة قررت إذا أو األحداث، محاآم في سرية وتكون علنية، المحاآم جلسات
 النطق يكون األحوال جميع وفي العامة، اآلداب أو العام للنظام مراعاة سرية جعلها
 .علنية جلسة في باألحكام

 )101 (المادة
 .محظورة االستثنائية المحاآم إنشاء

 )102 (ادةالم
 أي على تنفيذها تعطيل أو تنفيذها عن واالمتناع التنفيذ، واجبة القضائية األحكام

 مكلفًا أو عامًا موظفًا المتهم آان إذا العامة، الوظيفة من وبالعزل بالحبس عليه يعاقب نحو
 وفي المختصة المحكمة إلى مباشرة دعوى رفع في الحق له وللمحكوم عامة، بخدمة

 .عادلال التعويض
 

 )103 (المادة
 عما وذلك غيرها دون النظامية الحربية األطر بمحاآمة العسكري القضاء يختص

 المبين النحو على العسكرية لواجباتهم أدائهم أثناء ونظامية عسكرية جرائم من يرتكبونه
 .العسكري الجنائية اإلجراءات وقانون العسكري العقوبات بقانون
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 )104 (المادة
 وطرق وترتـيبها العسـكرية المحاآم أنـواع العسـكري اإلجـراءات قانون يبـين

 قـواعد يبـين آما الهيئة هـذه أعـضاء من وغـيرهم فـيها النيابة وأعـضاء قضاتها تعـيين
 .وتأديبـهم نقـلهم

 )105 (المادة
 على العليا المحكمة أمام أحكامها في ويطعن نهائية ليست العسكرية المحاآم أحكام

 .القانون يبينه الذي النحو
 )106 (المادة

  :)القضائية للهيئات األعلى المجلس (-1
 العادية القضائية الهيئات على اإلشراف يتولى القضائية للهيئات أعلى مجلس ينشأ
 الشعب مؤتمر على وعرضها القضائية الهيئة ميزانية واقتراح شئونها وإدارة واإلدارية
 .عمله ونظام حياتهوصال تكوينه القانون وينظم العام

 )107 (المادة
  :من للقضاء األعلى المجلس يتكون

 .رئيسًا الدستورية المحكمة رئيس -
 .ومقررًا عضوًا العدل أمين -
 .عضوًا العليا المحكمة رئيس -
 .أعضاء االستئناف محاآم رؤساء -
 .عضوًا العام النائب -
 الجمعيات من انتخابهم يتم االستئناف، محاآم رؤساء عدد يماثل القضاة، من عدد -

 .للمحاآم العمومية
 
 

 )108 (المادة
  :)الدستورية المحكمة (-2

 والطعون الدعاوي في الفصل تتولى الدستورية المحكمة تسمى قضائية هيئة تنشأ
 .الوطني الميثاق وتفسر العامة السلطات بين المنازعات وفي الدستورية،

 )109 (المادة
 ويتم للعزل قابلين غير قاضيًا،) 15 (عشر خمسة من الدستورية المحكمة تتكون

 القيادة ومجلس العام الشعب مؤتمر من بقرار عليا دستورية محكمة أول قضاة تعيين
 بالتصويت وذلك الحاضرين، األعضاء أصوات بأغلبية مشترآة جلسة في االجتماعية
 ترشحهم من بين من العامة التنفيذية اللجنة أمين اقتراح على بناًء وذلك المباشر، السري

 باألسلوب قضاتها بين من المحكمة رئيس ويعين االستئناف، لمحاآم العمومية الجمعيات
 عند وذلك التأديبي بالطريق إال العليا الدستورية المحكمة أعضاء عزل يجوز وال نفسه،
 ثلثي بأغلبية العزل قرار ويصدر المحكمة قانون في عليها المنصوص بواجباتهم اإلخالل
 .العزل موضوع القاضي صوت حساب دون حكمةالم أعضاء

 )110 (المادة
 ألي أو العزل أو االستقالة أو التقاعد أو الوفاة بسبب األعضاء من أي موقع خال إذا

 من له بديل اختيار للمحكمة العمومية للجمعية جاز المحكمة، قانون عليه ينص آان سبب
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 مؤتمر من قرار بتعيينه يصدر ،االستئناف لمحاآم العمومية الجمعيات ترشحه من بين
 المباشر، السري وبالتصويت مشترآة جلسة في االجتماعية القيادة ومجلس العام الشعب
 .عامًا) 70 (الدستورية المحكمة ألعضاء التقاعد سن

 )111 (المادة
 التنفيذية اللجنة أو العام الشعب لمؤتمر أو االجتماعية القيادة مجلس لرئيس يجوز

 ذي ولكل أساسي شعبي مؤتمر ألي أو والبلديات للشعبيات الشعبية مؤتمراتلل أو العامة
 المحكمة أمام والقرارات القوانين دستورية بعدم الطعن ومباشرة شخصية مصلحة
 أو الوطني الميثاق خالفت قد العامة القرارات أو القوانين هذه أن تبين ما إذا الدستورية
 الميثاق في عليها المنصوص اإلجراءات عإتبا دون أو مختصة غير هيئة عن صدرت
 في الطعن ومواعيد وإجراءات وطرق أحوال الدستورية المحكمة قانون ويبين الوطني،
 .العامة والقرارات القوانين دستورية

 القانون ويحدد التفرغ سبيل على عملهم الدستورية المحكمة قضاة يمارس
 أو مهنة أية ممارسة الدستورية محكمةال لقضاة يجوز وال المالية، ومعاملتهم أوضاعهم
 .أخرى حرفة

 )112 (المادة
 وأحكام المحـكمة، أعـضاء بأغـلبية الدسـتورية المحـكمة في القـرارات تتخـذ
 الجماهيرية في والجهات والهيئات المحاآم لكافة ملزمة وهي نهائية الدستورية المحكمة
 .الليبية العربية

 )113 (المادة
 ) :لياالع المحكمة (-3

 التي المبادئ وتعتبر العادي، للقضاء األعلى القضائية السلطة هي العليا المحكمة
 .والعسكرية العادية المحاآم لكافة ملزمة العليا المحكمة تقررها

 )114 (المادة
 التأديبي بالطريق إال للعزل قابلين القضاة من آاٍف عدد من العليا المحكمة تتكون
 بأغلبية العزل قرار ويصدر بواجباتهم، اإلخالل عند وذلك ا،قانونه في عليه المنصوص

 .نفسها المحكمة أعضاء ثلثي
 ومجلس العام الشعب مؤتمر من بقرار ورئيسها محكمة أول أعضاء تعيين ويتم

 أمين اقتراح على بناًء السري بالتصويت مشترآة جلسة في باألغلبية االجتماعية القيادة
 .االستئناف لمحاآم العمومية الجمعيات ترشحه من بين نم العامة التنفيذية اللجنة

 نفسها للمحكمة العمومية للجمعية آان، سبب ألي القضاة، مقاعد أحد خلو وعند
 بتعيينه ويصدر االستئناف، لمحاآم العمومية الجمعيات ترشحهم من بين من له بديل اختيار
 وبالتصويت مشترآة جلسة يف االجتماعية القيادة ومجلس العام الشعب مؤتمر من قرار
 .المباشر السري

 أوضاعهم القانون ويحدد التفرغ سبيل على عملهم العليا المحكمة قضاة ويمارس
 سن. أخرى حرفة أو مهنة أية ممارسة العليا المحكمة لقضاة يجوز وال المالية، ومعاملتهم
 .عامًا سبعون هي العليا المحكمة لقضاة التقاعد

 
 

 )115 (المادة
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 المحـكمة وأحكام المحـكمة أعـضاء بأغـلبيـة العـليـا المحـكمة في القـرارات ذتتخـ
 .نهائيـة

 )116 (المادة
 الدعوى بتحريك المختص وهو العامة للنيابة األعلى الرئيس هو العام النائب

 .العامة النيابة أعضاء طريق عن العمومية
 رئيس درجة عن درجته تقل ال ممن العامة النيابة أعضاء بين من العام النائب يعين

 الشعب مؤتمر من بقرار واحدة لمرة للتجديد قابلة سنوات أربع لمدة االستئناف محكمة
 .االجتماعية القيادة مجلس رئيس اقتراح على بناًء العام

 العام بالنائب المتعلقة والشئون العامة، النيابة أوضاع العادي القضاة قانون ينظم
 .وصالحياته واختصاصاته فيه توافرها الواجب والمؤهالت ،وتقاعده درجته، حيث من

 )117 (المادة
 إال صحيحًا الدولة مجلس أو العليا المحكمة أو الدستورية المحكمة انعـقاد يعـتبر ال
 .الحاضرين القضاة أصوات بأغلبية األحكام وتصدر منها أي في األعـضاء ثلثي بحـضور

 )118 (المادة
  :)اإلدارية حاآموالم الدولة مجلس (-4

 ويبين اإلدارية المحاآم من عدد ويتبعه العليا اإلدارية المحكمة هو الدولة مجلس
 وأعضاء قضاتها تعيين وشروط وترتيبها المحاآم هذه إنشاء طرق اإلداري القضاء قانون
 .وتأديبهم وندبهم نقلهم قواعد القانون ويبين الهيئة هذه أعضاء من وغيرهم اإلدارية النيابة

 )119 (المادة
 بين اإلدارية المنازعات في بالفصل اإلدارية والمحاآم الدولة مجلس يختص

 في الطعن وإجراءات طرق القانون ويبين المواطنين وبين بينها أو للدولة العامة السلطات
 .اإلدارية األعمال

 
 )120 (المادة

 تأديبي بقرار إال للعزل قابلين غير قاضيًا 15 عشر خمسة من الدولة مجلس يتكون
 ثلثي بأغلبية العزل قرار ويصدر بواجباتهم، اإلخالل عند وذلك المجلس قانون وفق

 العام الشعب مؤتمر من بقرار ورئيسه مجلس أول أعضاء تعيين ويتم المجلس أعضاء
 اقتراح على بناًء السري بالتصويت مشترآة جلسة في باألغلبية االجتماعية القيادة ومجلس
 االستئناف، لمحاآم العمومية الجمعيات ترشحهم من بين من العامة التنفيذية اللجنة أمين
 من له بديل بتعيين نفسه للمجلس العمومية الجمعية تقوم األعضاء من أي موقع خال وإذا
 .االستئناف لمحاآم العمومية الجمعيات ترشحهم من بين

 .عامًا) 70 (سبعون الدولة مجلس ألعضاء التقاعد سن
 )121( المادة

 أوضاعهم القانون ويحدد التفرغ سبيل على عملهم الدولة مجلس قضاة يمارس
 .أخرى حرفة أو مهنة أية ممارسة الدولة مجلس لقضاة يجوز وال المالية، ومعاملتهم
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 االقتصادية األسس: ( اخلامس الفصل
 )واملالية

 )122 (المادة
 معيشتهم مستوى من والرفع المواطنين رفاهية تحقيق إلى الوطني االقتصاد يهدف

 الحرة المنافسة على الوطني االقتصاد ويقوم االجتماعي والتكامل العدالة أساس على
 .االستغالل من الخالية المواطنين بين الشريفة

 )123 (المادة
 .استثمارها آيفية القانون ويحدد للشعب ملك الطبيعية الموارد

 )124 (المادة
 وتهدف بقانون، إال منها يعفى أو تلغى أو تعدل أو العامة الضرائب تفرض ال
 األعباء في أبنائه بمشارآة توازنه على والحفاظ المجتمع مصلحة تحقيق إلى الضريبة
 بغرض الضرائب وتفرض االجتماعية، العدالة تحقيق يضمن بما قدراتهم وفق العامة
 .العامة والنفقات الموارد بين التوازن تحقيق

 )125 (المادة
 الخطة إعداد العامة التنفيذية اللجنة تتولى بقانون، للدولة العامة الميزانية تصدر

 العامة والنفقات الموارد حجم متضمنًا الميزانية ومشروع قطاعيًا ومستهدفاتها السنوية
 قبل العام الشعب لمؤتمر تقدمها أن على اإلنفاق، وآيفية وشروط الشعبيات ومخصصات

 .المالية السنة نهاية من األقل على شهرين
 مشفوعة العامة التنفيذية للجنة إعادتها أو إقرارها العام الشعب لمؤتمر ويجوز
 .أخرى مرة عليه وعرضها فيها النظر إلعادة عليها بمالحظاته
 قوة له تكون العامة التنفيذية اللجنة من بقرار الميزانية تصدر األحوال جميع وفي

 لمؤتمر تقديمها من يومًا ستين خالل بقانون تعتمد لم إذا ياألصل المشروع وفق القانون
 .العام الشعب

 )126 (المادة
 آيفية للدولة المالي القانون ويبين المرآزي ليبيا مصرف في الدولة موارد تودع

 .الدولة حساب إدارة
 

 )127 (المادة
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 المرآزي ليبيا مصرف
 وينظم باالستقاللية عيتمت للدولة المرآزي المصرف هو المرآزي ليبيا مصرف

 .عمله القانون
 )128 (المادة

 خالل من والمستدام االقتصادي النمو ضمان إلى المرآزي ليبيا مصرف يهدف
  :التالية وظائفه مباشرة

 

 .والمصرفية واالئتمانية النقدية السياسيات وتنفيذ وضع -
 .استقرارها على والمحافظة الوطنية العملة إصدار -
 .األجنبي النقد من ولةالد احتياطات إدارة -
 .المالية والمؤسسات المصارف على اإلشراف -
 .العام الدين متابعة -
 .العامة االقتصادية بالسياسة المتعلقة المسائل في للدولة المشورة تقديم -

 )129 (المادة -
 الشعب مؤتمر من بقرار تعيينهم يتم النواب، من وعدد محافظ المرآز للمصرف

 واحدة، مرة للتجديد قابلة سنوات خمس لمدة الخبراء جلسم اقتراح على بناًء العام
 .مهامهم أداء في باالستقاللية ويتمتعون

 )130 (المادة
 )بةــاسـحـمـال ازـهــج(

 والهيئات األمانات لمختلف العامة الحسابات متابعة أداة هو المحاسبة جهاز
 أمواًال تتلقى تيال الجهات وجميع العامة والشرآات واألجهزة والمصالح والمؤسسات

 من والتحقق للدولة المالي القانون وفق اإلنفاق ضمان إلى المحاسبة جهاز ويهدف عامة،
 .بقانون المحاسبة جهاز وينظم النافذة، للتشريعات االتفاق هذا مطابقة

 )131 (المادة
 من بقرار تعيينهم يتم أآثر، أو له ونائب أمين طريق عن المحاسبة جهاز يدار

 سنوات خمس لمدة االجتماعية القيادة مجلس رئيس اقتراح على بناًء العام عبالش مؤتمر
 قبل للعزل قابلـين وغـير واجـباتهم أداء في مسـتقلون وهـم واحـدة، مـرة للتجـديد قابلة
 .المدة نهاية

 )132 (المادة
 )ةــتدامـسـالم يةــوالتنم براءـخـال سـلـجـم(

 المستدامة والتنمية الخبراء مجلس يسمى رياستشا مجلس الميثاق هذا وفق ينشأ
 على ويباشر أدوارها، واتساق تكامل يضمن بما الدولة، هيئات لكل المشورة بتقديم يختص
  :يلي ما الخصوص وجه

 التغيرات وفق مساراتها وتصحيح الليبي لالقتصاد مستقبلية رؤية ومتابعة بناء .1
 .العالقة ذات األخرى الهامة تالمؤثرا من وغيرها الثقافي والتطور االجتماعية

 باإلضافة المستدامة، للتنمية مستقل ليبي نموذج وتطوير لخلق اإلستراتيجي التفكير .2
 تالفيها سبل واقتراح حدوثها قبل واالجتماعية االقتصادية المشاآل تحسس إلى

 .مخاطرها وتقليل
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 المخاطر وإدارة الطبيعية، الموارد وإدارة الثروة، إلدارة المثلى السياسات اقتراح .3
 .المحتملة

 المختلفة التنمية مراحل من مرحلة آل في المناسبة والسبل السياسات اقتراح .4
 في اإلنتاجية بالعمليات والدفع المكانية، التنمية تحقيق يضمن بما الثروة لتوزيع
 والدولي، المحلي السوقين في الليبية المنتجات تنافسية من والرفع الوطني االقتصاد
 .الليبي االقتصاد في الدخل مصادر تنوع ويضمن

 نظامي تطوير خالل من البشرية الموارد بتنمية الكفيلة والسبل السياسات اقتراح .5
 الصحية الرعاية مستوى ورفع مخرجاتهما؛ جودة على والحفاظ والتدريب التعليم

 .المجتمع أفراد لكل األساسية
 البنية في واالستثمارات العامة النفقات إلدارة المناسبة والسبل السياسات اقتراح .6

 وتحقيق المخاطر لتقليل الضرورية الضوابط ووضع والخارج الداخل وفي التحتية
 .االجتماعية الفوائد من ممكن قدر أآبر

 .القوانين مشروعات في الرأي إبداء .7
 .بقانون المستدامة والتنمية الخبراء مجلس وينظم

 
 )133 (المادة

 لهم المشهودة األعضاء من عدد من المستدامة ميةوالتن الخبراء مجلس يتكون
 على بالقدرة يتميزون والذين المختلفة واالختصاصات العلوم مجاالت في والخبرة بالكفاءة
 .وتفعيلها الكامنة الطاقات تحريك

 على بناًء العام الشعب مؤتمر من قرار ورئيسه المجلس أعضاء بتعيين يصدر
 .الجتماعيةا القيادة مجلس رئيس من اقتراح

 )134 (المادة
 معاملتهم القانون ويحدد التفرغ سبيل على مهامهم المجلس وأعضاء رئيس يمارس

 .المالية
 )135 (المادة

 السياسة رسـم مهام تتـولى) والصحافة اإلعـالم هـيئة (تسـمى وطـنية هـيئة تنشـأ
 مسموعة، روءة،مق (المختلفة والصحيفة اإلعالمية المؤسسات على واإلشراف اإلعالمية
 ووسائل الصحف ملكية واإلعالم الصحافة قانون وينظم ،)غيرها أو إلكترونية مرئية،
 وبنسب فيها تمثل بلجنة الهيئة هذه تدار لها، والترخيص وإداراتها األخرى اإلعالم
 والفنانين والكتاب واألدباء واإلعالميين الصحفيين ونقابات واتحادات روابط متساوية
 .بقانون الهيئة هذه وتنظم شبابال ومنظمات

 )136 (المادة
 على يعرض وما العامة السياسة  قضايا لمناقشة سياسية منابر إنشاء يجوز
 توعية السياسية بالمنابر تجرى التي المناقشات تستهدف األساسية، الشعبية المؤتمرات
 قدرتهم وتفعيل تنمية في يساهم بما المتاحة البدائل على التعرف من وتمكينهم المواطنين

 وفي األساسية، الشعبية المؤتمرات في الرشيدة القرارات واتخاذهم السياسية المشارآة على
 جلسات انعقاد أثناء تعقد وال ومفتوحة علنية المنابر جلسات تكون األحوال جميع

 .السياسية المنابر القانون ينظم األساسية، الشعبية المؤتمرات
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 )تنوعةم أحكام: ( السادس الفصل
 )137 (المادة

 وينظم الشعب، خدمة إلى تهدف وهي بها، للمكلفين وشرف تكليف العامة الوظيفة
 .بينهم الفرص وتكافؤ المواطنين بين المساواة أساس على العامة الخدمة القانون

 )138 (المادة
 نيةالمد والخدمة للقانون إال تخضع وال أعمالها أداء في مهنيًا مستقلة المدنية الخدمة

 ويعتمد قانونًا المحددة القطاعية والبرامج السياسات تنفيذ عن مسئولة الوظيفي وجهازها
 القانون وينظم التعيين وبأسلوب والخبرة والكفاءة الجدارة على المدنية بالخدمة االلتحاق
 آبير غيرها أو عامة مؤسسة أو هيئة أو أمانة آل في المدنية الخدمة جهاز ويرأس ذلك

 للتشريعات وفقًا المهنية لالعتبارات إال عمله في يخضع ال الذي العام الكاتب أو الموظفين
 .النافذة

 )139 (المادة
 بواسطة البالد عن الدفاع ويجرى ومواطنة، مواطن آل مسئولية الوطن عن الدفاع

 وطرق المواطنين تدريب آيفية القانون وينظم النظامية، المسلحة والقوات المسلح الشعب
 المسلح والشعب النظامية الحربية اإلطارات تخضع اإللزامية، الوطنية للخدمة ائهماستدع
 الشعب وحدات أوضاع خاص بقانون وتنظم للدفاع، التنفيذية اللجنة ألمين المدنية للسلطة
 .النظامية الحربية واإلطارات المسلح

 )140 (المادة
 مجلس رئيس اقتراح على بناءً  رئيسها اختيار يتم للدفاع بلجنة المسلحة القوات تدار

 جلسة في العام الشعب ومؤتمر االجتماعية القيادة مجلس وبموافقة االجتماعية القيادة
 .مشترآة

 )141 (المادة
 لألمن، األساسية القاعدة هو الشعبي واألمن ومواطنة، مواطن آل مسئولية األمن

 .الجريمة ومقاومة ةالعام والسكينة األمن على المحافظة إلى الشعبي األمن ويهدف
 األمنية، مشارآتهم وتنظيم المواطنين وتدريب األمن على المحافظة وألغراض

 وحرس البلدي والحرس والجمارك والشرطة والخارجي الداخلي لألمن هيئات  تنشأ
 اللجنة أمين إلشراف وتخضع خاصة بقوانين أوضاعها وتنظيم مدنية هيئات وهي الحدود،
 .العامة التنفيذية

 )142 (ادةالم
 طلب عل�ى  ب�ناءً  االجتماع�ية  الق�يادة  مجل�س  رئ�يس  م�ن  بق�رار  الط�وارئ  حال�ة  تعل�ن 

 أو االضطرابات بوقوع يهدد داهم لخطر ال�بالد  تعرض�ت  إذا وذل�ك  العام�ة  التنف�يذية  اللج�نة 
 غير أو األوبئة، انتشار أو العامة الكوارث عن ن�اجم  طبيع�ياً  أو العص�يان  أو التم�رد  نش�وب 
 .اراألخط من ذلك

 قرار يحددها بعينها أماآن في أو ال�بالد  آام�ل  ف�ي  الط�وارئ  حال�ة  تعل�ن  أن ويج�وز 
 .الطوارئ حالة إعالن

 )142 (المادة
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 من بقرار إال تجدد وال أيام، عشرة على تزيد لمدة الطوارئ حالة تعلن أن يجوز ال
 عند الدوام على منعقدًا العام الشعب مؤتمر ويظل لذلك، موجبًا وجد إذا العام الشعب مؤتمر
 .الطوارئ حالة تجديد

 .العام الشعب مؤتمر من بقرار الطوارئ حالة إنهاء عن اإلعالن ويتم
 )143 (المادة

 .العام الشعب مؤتمر موافقة إالبعد الطوارئ حالة خالل حقوق أية تعليق اليجوز .1
 التقدم الطوارئ حالة خ�الل  الم�ادي  الض�رر  أو لإلي�ذاء  يتع�رض  ش�خص  ألي يح�ق  .2

 .المناسب التعويض أجل من لقضاءا إلى
 )144 (المادة

 بصورة الطوارئ سلطة من إليها المحالة القضايا في الفصل العادية المحاآم تتول�ى 
 المتضررين للمواطنين التعويض قضايا في الفصل تتولى آما الطوارئ، قانون وفق عاجلة
 .انتهائها فور الطوارئ حالة من

 )7 (المادة
 .بقانون العامة والشرآات والمصالح واألجهزة ساتوالمؤس الهيئات تنشأ

 )7 (المادة
 القيادة مجلس رئيس من بقرار فيكون الخاص العفو أم�ا  بقان�ون،  الع�ام  العف�و  يك�ون 
 .منه بمصادقة إال اإلعدام ألحكام تنفيذ وال االجتماعية،

 )7 (المادة
 بدعوة وذلك مرمؤت هيئة في االجتماعية القيادة ومجلس الع�ام  الش�عب  مؤتم�ر  ي�نعقد 

 .االجتماعية القيادة مجلس رئيس من
 )7 (المادة

 تكون مؤتمر، هيئة في االجتماع�ية  الق�يادة  ومجل�س  الع�ام  الش�عب  مؤتم�ر  اج�تمع  إذا
 .نائبه أو االجتماعية القيادة مجلس لرئيس المؤتمر رئاسة

 )7 (المادة
 ح��رفة أو مه��نة أي��ة ممارس��ة المي��ثاق ه��ذا ألحك��ام ط��بقًا وظ��يفة ي��تقلد لم��ن يج��وز ال
 .لوظيفته شغله طيلة أخرى

 )7 (المادة
 أم��ر أي عل��ى التص��ويت ع��ند التص��ويت نس��ب ض��من ال��باطلة األص��وات تحس��ب ال
 .الميثاق هذا ألحكام تطبيقًا

 )7 (المادة
 القيادة مجلس رئيس أمام القانوني اليمين الميثاق لهذا وفق�اً  اخت�يارهم  ي�تم  م�ن  ي�ؤدي 
  :آالتالي القسم نص ويكون االجتماعية،

 أح��افظ وأن المج�تمع،  ش��ريعة الك�ريم  بالق��رآن متمس�كاً  أآ��ون أن العظ�يم  ب��اهللا أقس�م (
 الشعب مصالح أرعى وأن والقانون، الوطني الميثاق أحت�رم  وأن الجماهي�ري،  ال�نظام  عل�ى 

 س���المة عل���ى وأح���افظ ال���وطن اس���تقالل أص���ون وأن آامل���ة، رعاي���ة ومقدرات���ه وح���رياته
 الدستورية المحكمة أمام القانوني اليمين االجتماعية القيادة سمجل رئيس ويؤدي ،)أراض�يه 
 .العليا

 )7 (المادة
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 التنفيذية واللجنة االجتماعية القيادة ومجلس الع�ام  الش�عب  مؤتم�ر  أعض�اء  ي�ؤاخذ  ال
 من يبدونه ما على الشعبية المؤتمرات وأعضاء المستديمة والتنمية الخبراء ومجلس العامة
 .آراء

 )7 (المادة
 الرسمية الجريدة في نشرها على القوانين تنص التي المسائل من وغيرها التشريعات ش�ر تن
 .بقانون الرسمية الجريدة وتنظم نشرها، بعد إال بالقوانين يعمل وال
 

 ختامية أحكام: ( السابع الفصل
 )وانتقالية

 )7 (المادة
 تعقد خاصة ةدور في األساسية الشعبية المؤتمرات في لمناقشته الميثاق هذا يعرض

 ثلثي بموافقة ويصدر مباشرة سرية بصورة عليه المواطنين تصويت ويجرى الغرض لهذا
 .التصويت في المشترآين المواطنين

 )7 (المادة
 حال��ة تتطل��بها وقت��ية بص��ورة إال المي��ثاق ه��ذا أحك��ام م��ن حك��م أي تعط��يل يج��وز ال
 .القانون يبينه الذي الوجه وعلى الطوارئ أو الحرب

 مؤتمر أو األساسية الشعبية المؤتمرات انعقاد تعطيل يجوز ال األح�وال  عجم�ي  وف�ي 
 .العامة التنفيذية اللجنة أو االجتماعية القيادة مجلس أو العام الشعب

 )7 (المادة
 عشر مرور قبل منه الحذف أو إليه اإلضافة أو بتعديله الميثاق ه�ذا  تنق�يح  يج�وز  ال
 .به العمل بدء من سنوات

 )7 (المادة
 ثلث��ي بأغلب��ية الع��ام الش��عب مؤتم��ر أو األساس��ية الش��عبية المؤتم��رات ل��ربع ج��وزي
 وذلك الميثاق هذا تنقيح اقتراح أعضائه ثلث�ي  بأغلب�ية  االجتماع�ية  الق�يادة  ولمجل�س  أعض�ائه 

 .التنقيح حظر مدة انقضاء بعد
 )7 (المادة

 إضافتها أو احذفه أو تعديلها المراد والمواد موضوعه تحديد التنقيح إلجراء يشترط
 التنقيح ويتم إضافته، أو تعديله أو حكم حذف أهمية تظهر معمقة بصورة ذلك أسباب وبيان
 .الميثاق هذا بها صدر التي نفسها بالكيفية

 )7 (المادة
 ثلث��ي بأغلب��ية الع��ام الش��عب لمؤتم��ر أو األساس��ية الش��عبية المؤتم��رات ل��ربع يج��وز

 بدء من عامًا عشرين بعد وذلك أعضائه ثلثي لبيةبأغ االجتماعية القيادة لمجلس أو أعضائه
 أو وتعديله الميثاق هذا لبحث جديد دستوري لمؤتمر الدعوة األقل، على الميثاق هذا سريان
 .جديد بميثاق استبداله

 )7 (المادة
 بالطريقة األساسية الشعبية المؤتمرات عن مندوبين من الدس�توري  المؤتم�ر  ي�تكون 

 يجوز وال الدستوري، المؤتمر انعقاد طلب وقت العام الشعب ؤتمرم بها يتكون التي نفس�ها 
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 الش��عبية للمؤتم��رات مندوب��ين يكون��وا أن ال��وقت، ذل��ك ف��ي الع��ام الش��عب مؤتم��ر ألعض��اء
 .الدستوري المؤتمر في األساسية

 )7 (المادة
 لوضع أو ال�تعديل  لمناقش�ة  أش�هر  س�تة  ع�ن  تق�ل  ال لفت�رة  الدس�توري  المؤتم�ر  ي�نعقد 

 نهاية قبل الموضوع في للنظر لالنعقاد المؤتمرات دع�وة  يج�وز  وال جدي�د،  اقمي�ث  مش�روع 
 هذا في عليها المنصوص نفسها باإلجراءات الجديد الميثاق أو التعديالت وتصدر المدة هذه

 .الميثاق
 .به آخر استبدال أو تعديله حين إلى نافذًا الميثاق هذا ويظل

 )7 (المادة
 تتعارض ال الذي بالقدر سارية الميثاق هذا نفاذ قتو بها المعمول التش�ريعات  تظ�ل 

 .جديدة بتشريعات تستبدل أو تلغى أن إلى أحكامه مع
 )7 (المادة

  :       /       /الموافق ........................ يوم في الميثاق هذا صدر
 


