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التعديل الدستوري الثالث عشر

جملـس النـــــواب:
بعــد االطــالع علـى:

- اإلعالن الدستوري املؤقت الصادر يف 03/أغسطس/2011م وتعديالته.

ــة  ــواب يف املرحل ــس الن ــاب مجل ــأن انتخ ــنة 2014م يف ش ــم 10 لس ــون رق - القان

االنتقاليــة وتعديالتــه.

- القانون رقم 04 لسنة 2014م بشأن النظام الداخيل ملجلس النواب.

- وبعد التشاور مع مجلس الدولة.

- ما خلص إليه مجلس النواب يف اجتماعه بمدينة بنغازي يوم 07/ 2/ 2023م.

صــدر التعديـل اآلتــي:

املــادة )1(
ــام  ــق بنظ ــه املتعل ــث وتعديالت ــاب الثال ــن الب ــواد )17 إىل 30( م ــوص امل ــتبدل بنص يُس

ــة:  الحكــم النصــوص اآلتي

نظـــام احلكم
املــادة )2(

يتكــون نظــام الحكــم مــن ســلطة ترشيعيــة مــن غرفتــن، وســلطة تنفيذيــة يرأســها 

رئيــس منتخــب مبــارش ة مــن الشــعب.

السلطة التشريعية
املادة )3(

 جملس األمة
ــوىل  ــيوخ، ويت ــس الش ــواب، ومجل ــس الن ــن: مجل ــن غرفت ــة م ــس األم ــون مجل يتك

ســلطة ســن القوانــن، وإقــرار السياســة العامــة للدولــة، والخطــة العامــة للتنميــة 

ــة، ويمــارس الرقابــة عــى أعمــال  ــة العامــة للدول ــة واملوازن ــة، واالجتماعي االقتصادي

ــل. ــذا التعدي ــن يف ه ــو املب ــى النح ــك ع ــة، وذل ــلطة التنفيذي الس
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أوال: جملس النواب
املادة )4(

تكوين جملس النواب

1 - يتألــف مجلــس النــواب مــن عــدد مــن األعضــاء ينتخبــون باالقــراع العــام الحــر 
ــدد  ــدد ع ــث يح ــرايف؛ بحي ــار الجغ ــكان، واملعي ــاس: الس ــى أس ــارش ع ــري املب ال
النــواب عــى أســاس نائــب واحــد عــن كل ثالثــن ألــف مــن املواطنــن، او عــن كل 
جــزء مــن هــذا العــدد يجــاوز نصفــه ويبعــد مســافة ال تقــل عــن مائــة كيلــو مــر 
عــن التجمعــات املأهولــة، عــى أال يقــل عــدد النــواب بــكل دائــرة عــن عــدد نوابهــا 
بمجلــس النــواب املنتخــب ســنة 2014، وبقــاء مقاعــد كل دائــرة كمــا هــي بهــذا 
ــه  ــك كل املجلــس، وأال يقــل عمــر الناخــب عــن ثمانــي عــرشة ســنة ميالديــة، وذل

وفــق مــا ينظمــه القانــون.

2 - يشــرط يف املرشــح لعضويــة مجلــس النــواب أن يكــون ليبيــا مســلما، ومتمتعــا 
ــا  ــي أو م ــي جامع ــل تعليم ــى مؤه ــال ع ــية، وحاص ــة، والسياس ــه املدني بحقوق
ــن  ــس وعرشي ــن خم ــح ع ــاب الرش ــح ب ــوم فت ــنه ي ــل س ــد، وأال تق ــه معتم يُعادل
ســنة ميالديــة، وأن يكــون مقيمــا بالدائــرة االنتخابيــة، وأي رشوط أخــرى يحددهــا 

ــون. القان

3 - مــدة عضويــة مجلــس النــواب أربــع ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ أول اجتمــاع لــه، 
ــدة  ــاء م ــابقة النته ــا الس ــعن يوم ــالل التس ــد خ ــس الجدي ــاب املجل ــرى انتخ ويج

ــس. املجل

4 - ال تعــد جلســات املجلــس صحيحــة ؛ إال بحضــور األغلبيــة املطلقــة لألعضــاء عــى 
األقــل ، وتتخــذ القــرارات بأغلبيــة الحارضيــن عنــد إقــرار القوانــن، ومقرحاتهــا ، 

عــى أن يقــر قانــون املوازنــة العامــة بثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب.

املادة )5(
مشروعات القوانني ومقرتحاتها

     يحــال كل مــرشوع قانــون مقــدم مــن رئيــس الدولــة أو رئيــس الــوزراء عــى اللجان 
النوعيــة املختصــة بمجلــس النــواب لفحصــه؛ وتقديــم تقريــر عنــه إىل املجلــس خــالل 
شــهر مــن تاريــخ تســلمه، كمــا تحــال مقرحــات القوانــن املقدمــة مــن عــرشة نــواب 
عــى األقــل، عــى اللجــان النوعيــة للنظــر فيهــا خــالل مــدة ال تجــاوز الســتن يومــا، 
ويف حالــة الرفــض يكــون القــرار مســببا وتقــدم مرشوعــات القوانــن عــى مقرحاتها.

ــا  ــدة أقصاه ــال يف م ــون، فيح ــرح القان ــرشوع، أو مق ــواب م ــس الن ــر مجل     وإذا أق
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ســبعة أيــام عــى رئيــس الدولــة؛ إلصــداره واألمــر بنــرشه يف الجريــدة الرســمية خــالل 
مــدة ال تجــاوز خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ إقــراره.

      وإذا لــم يقــم رئيــس الدولــة بذلــك ، فعــى رئيــس مجلــس النــواب إصــداره ، ونــرشه 
بتوقيعــه ، ويعمــل بالقانــون  بعــد يومــن مــن تاريــخ نــرشه ،  مــا لــم ينــص فيــه عى 
ــس  ــن مجل ــراره م ــم إق ــذي ت ــون ال ــرشوع القان ــة رد م ــس الدول ــك ، ولرئي ــالف ذل خ
ــح  ــواب بتعديــالت مســببة ، وللمجلــس خــالل أربعــة عــرش يومــا مــن تاريــخ فت الن

املداولــة إقــراره بتعديالتــه ، أو بدونهــا بأغلبيــة الثلثــن لألعضــاء.

ــواب  ــس الن ــس مجل ــك فلرئي ــن ذل ــر ع ــرشه، وإذا تأخ ــداره ون ــس إص ــى الرئي       وع
إصــداره واألمــر بنــرشه يف الجريــدة الرســمية، وال يجــوز لرئيــس الدولــة رد أي مــرشوع 

قانــون تــم إقــراره مــن مجلــس الشــيوخ، وفقــا للمــادة )15( مــن هــذا التعديــل.

املادة )6(
السؤال واالستجواب

     لــكل عضــو مــن أعضــاء املجلــس توجيــه األســئلة لرئيــس الــوزراء والــوزراء، وطلب 
اســتجوابهم، وفــق مــا يحــدده النظــام الداخــيل للمجلس.

: جملس الشيوخ
ً
ثانيا

املادة )7(
تكوين جملس الشيوخ 

     يتألــف مجلــس الشــيوخ مــن تســعون عضــوا )90( ينتخبــون باالقــراع العــام الحــر 

الــري املبــارش عــن طريــق االنتخــاب الفــردي، عــى أال يقــل عمــر الناخب عــن ثمانية 

عــرشة ســنة ميالديــة، وألغــراض تطبيــق هــذا النــص، تــوزع املقاعــد بــن املناطــق 

االنتخابيــة الثــالث وفــق اآلتــي:

املنطقة الغربية )طرابلس( ثالثون عضواً )30(. 

املنطقة الرشقية )برقة( ثالثون عضواً )30(.

املنطقة الجنوبية )فزان( ثالثون عضواً )30(. 

ــك  ــون، وكذل ــا القان ــبة يحدده ــرأة بنس ــل امل ــان تمثي ــك ضم ــمل ذل ــى أن يش      ع

ــع  ــي التوزي ــون، ويراع ــن كل مك ــن ع ــع عضوي ــة بواق ــة واللغوي ــات الثقافي املكون

الجغــرايف للمقاعــد داخــل كل منطقــة انتخابيــة؛ وذلــك كلــه وفــق مــا يحــدده القانون.
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املادة )8(
عضوية جملس الشيوخ وانعقاد جلساته

      يشــرط يف عضويــة مجلــس الشــيوخ مــا يشــرط يف عضويــة مجلــس النــواب، عــى 
أال يقــل عمــر املرشــح عــن أربعــن ســنة ميالديــة يــوم فتــح باب الرشــح.

      وتكــون مــدة عضويــة مجلــس الشــيوخ أربــع ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ أول اجتماع 
لــه ،  ويجــرى انتخــاب املجلــس الجديــد خــالل التســعن يومــا الســابقة النتهــاء مــدة 

املجلــس  وال
تعــد جلســات املجلــس صحيحــة؛ إال بحضــور األغلبيــة املطلقــة ألعضائــه املنتخبــن، 

وتتخــذ قراراتــه بــذات األغلبيــة.

املادة )9(
اختصاصات جملس الشيوخ

يتــوىل مجلــس الشــيوخ مراجعــة مشــاريع القوانــن التــي يتوجــب إحالتهــا عليــه مــن 
مجلــس النــواب ، إلقرارهــا ، أو التعديــل فيهــا ، يف املواضيــع اآلتيــة :

1 - النظام املايل للدولة.
2 - الحكم املحيل .

3 - الجنسية ،  والهجرة .
4 - االنتخابات.

5 - الثروات الطبيعية والبيئة .
6 - مقرحات التعديالت الدستورية

      وملجلــس الشــيوخ االســتيضاح مــن الجهــات املختصــة بشــأن أي موضــوع يدخــل 
يف اختصاصــه.

ــأن  ــواب بش ــس الن ــيحات مجل ــى ترش ــة ع ــيوخ املصادق ــس الش ــوىل مجل       ويت
ــة: ــف االتي الوظائ

1 - رئيس وأعضاء املحكمة العليا.
2 - رؤســاء وأعضــاء الهيئــات الدســتورية املســتقلة )ديــوان املحاســبة، هيئــة الرقابــة 

اإلداريــة، هيئــة مكافحــة الفســاد، املفوضيــة العليــا لالنتخابــات(.
3 - محافظ مرصف ليبيا املركزي، ونائبه.

ــا  ــح العلي ــق املصال ــدارة ، لتحقي ــي والج ــتحقاق االنتخاب ــر االس ــق معاي ــك وف وذل
للدولــة خــالل املــدة ، والــرشوط التــي يحددهــا القانــون ، ويصــدر رئيــس الدولــة 

ــميتهم . ــراراً بتس ق
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املادة )10(
اللجنـــة املشتـــركـــة

        إذا اختلــف املجلســان حــول مــرشوع قانــون مــن القوانــن املنصــوص عليهــا يف 
)املــادة 8( تؤلــف لجنــة مشــركة بالتســاوي مــن املجلســن؛ لحــل االختــالف، والوصول 
ــى  ــون ع ــرشوع القان ــال م ــي، يح ــل توافق ــل لح ــال التوص ــي، ويف ح ــل توافق إىل ح

ــة؛ إلصــداره. املجلســن إلقــراره، وإىل رئيــس الدول

        وإذا تعــذر ذلــك ؛ يؤجــل مــرشوع القانــون إىل دورة االنعقــاد الالحقــة ملجلــس األمــة 
مجتمعــاً للنظــر يف مــرشوع القانون.

املادة )11(
استشارة جملس الشيوخ

ــه  ــداء رأي ــيوخ؛ إلب ــس الش ــن اىل مجل ــات القوان ــواب مرشوع ــس الن ــل مجل        يحي
االستشــاري بشــأنها، وإعادتهــا إىل مجلــس النــواب خــالل مــدة ال تجــاوز ثالثــن يومــا 

مــن تاريــخ اإلحالــة اليــه. 
      ويجــوز لعــدد ال يقــل عــن عــرشة أعضــاء مــن مجلــس الشــيوخ تقديــم مقرحــات 

. نن قوا

املادة )12(
ــد ، أو  ــه بقي ــد وكالت ــوز تحدي ــه، وال يج ــعب كل ــل الش ــة يمث ــس األم ــو مجل        عض

بــرشط ، و يــؤدي عضــو مجلــس األمــة، أمــام مجلســه ، وقبــل توليــه لعملـــــــــه ، 

القســم اآلتــي : )أقســم باللــه العظيــم أن أكــون مخلصــا للــه ، ثــم للوطــن ، ومحرمــا 

لإلعــالن الدســتوري وتعديالتــه، وللقانــون ، وملبــادئ وأهــدف ثــورة الســابع عــرش مــن 

فربايــر، وأن أؤدي عمــيل بــكل أمانــة، وصــدق(.

ــبيل  ــى س ــه ع ــو عمل ــارش العض ــن، ويب ــة املجلس ــن عضوي ــع ب ــوز الجم      وال يج

ــون. ــه القان ــا ينظم ــق م ــه ؛ وف ــه بوظيفت ــظ ل ــام ، ويحتف ــرغ الت التف

  

        ولــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس األمــة كامــل الحريــة يف إبــداء الــرأي يف حــدود 

النظــام الداخــيل للمجلــس املنتســب إليــه، وال يســأل عــن أي تصويــت، أو رأي يبديــه، أو 

خطــاب يلقيــه يف أثنــاء جلســات املجلــس، أو جلســات اللجــان التابعــة له. 
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     وألي مــن املجلســن توجيــه االتهــام النيابــي إىل أي عضــو مــن أعضائــه؛ يف حالــة 
ــيم  ــرق جس ــى، أو خ ــة العظم ــة الخيان ــكاب جريم ــى ارت ــة ع ــل كافي ــر دالئ تواف
ــع  ــه، ورف ــته لعمل ــاء ممارس ــرشف أثن ــة، أو ال ــة باألمان ــم مخل ــتور، أو جرائ للدس
الحصانــة عنــه وإحالتــه عــى النائــب العــام؛ التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة.

       ويف غــر حالــة التلبــس ؛ ال يجــوز اتخــاذ إجــراءات جنائيــة ماســة بحقــوق العضــو 
ــن  ــي م ــب كتاب ــى طل ــاء ع ــه؛ بن ــع ل ــس التاب ــن املجل ــبق م ــه دون إذن مس وحريات

النائــب العــام
ويف غــر دور االنعقــاد، يصــدر اإلذن مــن رئاســة املجلــس؛ عــى أن يخطــر املجلــس يف 

أول انعقــاد لــه، وذلــك؛ وفــق أحــكام النظــام الداخــيل للمجلــس.

املادة )13(
النظام الداخلي للمجلسني

ــن  ــاوز ثالث ــدة ال تتج ــالل م ــيل خ ــه الداخ ــة بنظام ــن الئح ــن املجلس ــدر كل م  يص
ــى كل  ــن ع ــمية، ويتع ــدة الرس ــرش يف الجري ــه، وتن ــاع ل ــخ أول اجتم ــن تاري ــا م يوم
مــن املجلســن عنــد وضــع نظامــه الداخــيل مراعــاة التناســق، والتكامــل مــع املجلــس 
ــام  ــان انتظ ــة؛ لضم ــزاءات الالزم ــس الج ــكل مجل ــيل ل ــام الداخ ــن النظ ــر، ويب اآلخ

ــاء. ــور األعض حض

املادة )14(
انتهاء العضوية
 تنتهي العضوية يف مجلس االمة بأحد األسباب اآلتية:

1 - العجز عن أداء املهام.
2 - االستقالة.

3 - العزل.
4 - فقد أحد رشوط الرشح.

5 - الوفاة.
6 - الحنث باليمن .

      ويصــدر قــرار بانتهــاء العضويــة مــن املجلــس املنتمــي إليــه العضــو، وذلــك وفــق 
النظــام الداخــيل. 

     ويف حــال خلــو مقعــد أحــد أعضــاء مجلــس األمــة ألي ســبب ممــا ســبق ذكــره قبــل 
انتهــاء مــدة عضويتــه بســتة أشــهر عــى األقــل؛ يحــدد القانــون كيفيــة شــغل املقعد.
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املادة )15(
مقر وأحكام انعقاد جملس األمة

       مقــر مجلــس النــواب مدينــة بنغــازي، ومقــر مجلــس الشــيوخ يف مدينــة طرابلــس، 
وألي مــن املجلســن – اســتثناًء – عقــد جلســاته يف أي مــكان داخــل البــالد، ويعقــد كل 
مــن املجلســن جلســاته العاديــة بحكــم القانــون يف دورتــن عاديتــن مــدة كل منهمــا 
خمســة أشــهر، وتكــون دورات االنعقــاد واحــدة للمجلســن، عــى أن تبــدأ الــدورة األوىل 

خــالل أربعــة عــرش يومــاً مــن تاريــخ إعــالن النتائــج النهائيــة لالنتخابــات. 

املادة )16(
اجتماعات جملس األمة

     يجتمــع مجلــس األمــة بأغلبيــة أعضــاء كل مــن الغرفتــن برئاســة رئيــس مجلــس 
ــه  ــال غياب ــواب، ويف ح ــس الن ــس مجل ــة رئي ــوىل الرئاس ــه يت ــال غياب ــيوخ، ويف ح الش

يتــوىل الرئاســة أكــرب األعضــاء ســنا ؛ وذلــك يف الحــاالت اآلتيــة:

1. افتتاح الدورة االنتخابية. 
2. الدعوة النتخاب رئيس الدولة. 

3. أداء رئيس الدولة للقسم. 
4. االستماع إىل خطب الرؤساء. 

5. االستماع إىل كلمة رئيس الدولة بشأن املسائل ذات الطابع الوطني املهم. 
6. عقد جلسات تشاورية للمجلسن. 

ــة  ــة بأغلبي ــات الدولي ــدات، واالتفاقي ــى املعاه ــة ع ــة املصادق ــس االم ــوىل مجل ويت
ــه. أعضائ

ــة،  أو  ــاء عــى طلــب رئيــس الدول    ويجتمــع مجلــس األمــة اجتماعــا  اســتثنائياً؛ بن

مــن  يخلفــه ؛ وفــق أحــكام هــذه الوثيقــة، أو بطلــب مــن ثلــث عــدد أعضــاء أي مــن 

املجلســن، وذلــك يف الحــاالت اآلتيــة: 

1. املوافقة عى إعالن حالة الحرب، أو إنهائها. 

2. إقرار حالة الطوارئ، واألحكام العرفية.

3. املوافقة عى إرسال قوات عسكرية خارج حدود الدولة. 

4. النظر يف جدول أعمال محدد. 

ــرارات  ــذ الق ــه، وتتخ ــن يخلف ــيوخ، أو م ــس الش ــس مجل ــاع رئي ــرأس االجتم       وي

ــس. ــاء كل مجل ــف أعض ــن نص ــور ع ــدد الحض ــل ع ــى أال يق ــاء، ع ــة األعض بأغلبي
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املادة )17(
علنية اجللسات

       تكــون جلســات املجلســن علنيــة، وتوثــق مداوالتهمــا يف محــارض؛ وفــق نظامهمــا 
الداخــيل، وتنــرش طبقــا ملــا يحــدده القانــون ، ويجــوز للمجلســن ، أو ألي منهمــا أن 
ينعقــد يف جلســة رسيــة بموافقــة أغلبيــة الحارضيــن ؛ بنــاء عــى طلــب اثنــي عــرش 

عضــوا، أو بطلــب مــن رئيــس الدولــة، أو رئيــس الــوزراء. 

املادة )18(
أيلولة اختصاصات أحد اجمللسني لآلخر

        إذا حــل أحــد املجلســن، تــؤول إىل املجلــس القائــم املهــام املوكلــة للمجلــس املنحــل؛ 
وفــق املادتــن )15،14(؛ وذلــك إىل حــن انتخــاب مجلــس بديــل ، ويف جميــع األحــوال ال 

يجــوز حــل املجلســن يف نفــس الوقــت.

املادة )19(
     يكــون مقرهــا مدينــة طرابلــس ويجــوز لهــا أن تعقــد اجتماعاتهــا، وتتخــذ قراراتها 
ــا  ــة وظيفتهم ــس الحكوم ــة ورئي ــس الدول ــؤدي رئي ــالد ، و ي ــر يف الب ــكان آخ يف أي م

التنفيذيــة وفــق أحــكام هــذا التعديــل والقانــون. 

املادة )20(
أوال: رئيــس الدولة

      يحافــظ رئيــس الدولــة عــى وحــدة البــالد، واســتقالل الوطــن، وســالمة أراضيــه، 
ويرعــى مصالــح الشــعب، ويمــارس اختصاصاتــه، وتحــدد مســؤولياته ؛ وفــق أحــكام 

هــذا التعديــل.
       مــدة الرئاســة أربعــة ســنوات مــن تاريــخ أداء القســم أمــام مجلــس األمــة قبــل 

مبــارشة مهامــه؛ وفــق الصيغــة اآلتيــة:

ــتوري  ــالن الدس ــرم اإلع ــالص، وأن اح ــي بإخ ــم أن أؤدي مهام ــه العظي ــم بالل  )أقس
وتعديالتــه، والقانــون، ومبــادئ وأهــدف ثــورة الســابع عــرش مــن فربايــر، وأن أحافــظ 

عــى اســتقالل البــالد، ووحدتهــا، وأن أصــون مصالــح الشــعب والوطــن(.

ــويِل املناصــب ،  ــة ومت ــة ضوابــط ورشوط ترشــح رئيــس الدول ويحــدد القانــون كيفي
وينظــم اســتقالتهم مــن عملهــم، وآليــة عودتهــم لســابق عملهــم يف حالــة عــدم الفوز.
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املادة )21(
شغور منصب الرئيس

يُعد منصب رئيس الدولة شاغراً بشكل دائم يف الحاالت اآلتية: 
1. االستقالة بإخطار كتابي موجه إىل مجلس االمة وبعد قبولها. 

2. فقد رشط من رشوط الرشح يثبت بمقتىض حكم من املحكمة العليا.
3. العزل. 
4. الوفاة. 

ــع مؤقــت مــدة ال تجــاوز  ــاب الرئيــس بســبب مان ــو املنصــب؛ لغي          ويف حــال خل
مئــة وعرشيــن يومــا ، يحــل محلــه رئيــس الــوزراء ، ويف حــال تجــاوز هــذه املــدة يعــد 

املنصــب شــاغًرا. 

       وتجتمــع الجمعيــة العموميــة للمحكمــة العليــا ؛ إلقــرار شــغور املنصــب بشــكل 
ــك  ــة ؛ ويف حــال تعــذر ذل ــوىل رئيــس مجلــس الشــيوخ مهــام رئيــس الدول ــم، ويت دائ
يتــوىل رئيــس مجلــس النــواب املنصــب ، وخــالل مــدة ال تجــاوز خمســة عــرش يومــا 
مــن تاريــخ صــدور قــرار املحكمــة العليــا بشــغور منصــب الرئيــس ؛ يعلــن مجلــس 
األمــة عــن فتــح بــاب الرشــح، وانتخــاب الرئيــس الجديــد خــالل مئــة وعرشيــن يوما.

املادة )22(
اختصاصات الرئيس

 يختص رئيس الدولة باملسائل اآلتية:
1. تعين رئيس الوزراء وإعفائه.

2. اعتماد تأليف الحكومة.
3. إجراء التعديالت الوزارية.

4. تحديد ، وتوجيه السياسات العامة للسلطة التنفيذية.
5. الدعوة؛ لالستفتاء يف الحاالت، وبالرشوط املنصوص عليها يف هذا التعديل .
6. دعوة مجلس األمة ؛ لجلسات استثنائية ، مع تحديد املسائل التي تتناولها.

7. إصدار القوانن ، واألمر بنرشها يف الجريدة الرسمية؛ وفق هذا التعديل.
8. اقراح مرشوعات القوانن.

9. إبرام االتفاقات الدولية ذات الصبغة الفنية؛ وفق ما يحدده القانون.
10. اعتماد ممثيل البعثات الدبلوماسية للدول، واملنظمات الدولية.

11.  منح األوسمة، واألنواط؛ وفق القانون.
12. التعيينات، واإلعفاءات يف الوظائف العليا برئاسة الدولة، واملؤسسات التابعة لها.

 13. إعــالن حالــة الطــوارئ، عــى أن يعــرض عــى مجلــس األمــة خــالل )15( يــوم مــن 
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اإلعــالن إلقــراره أو إلغائــه، ويجــب موافقــة مجلــس األمــة عــى تمديــد حالــة الطــوارئ 
ولــه طلــب إعــالن األحــكام العرفيــة وفــق أحــكام هــذا التعديــل.

14. يكــون العفــو الخــاص بقــرار مــن رئيــس الدولــة؛ بعــد أخــذ رأي رئيــس الحكومة، 
واملجلــس األعــى للقضــاء؛ بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام هــذه الوثيقة.

ــد  ــرب، ويعق ــن الح ــلحة، ويعل ــوات املس ــى للق ــد األع ــو القائ ــة ه ــس الدول 15. رئي
ــة. ــذه الوثيق ــكام ه ــق أح ــح؛ وف الصل

16. رئيــس الدولــة هــو ممثــل الدولــة يف عالقاتهــا الخارجيــة، ولــه إبــرام املعاهــدات، 
واالتفاقيــات؛ وفــق  هــذا التعديــل.

املادة )23(
قـــرارات بقـــوة القـــانـــون

ــة يف حــال عــدم انعقــاد املجلســن، أو حــل مجلــس النــواب، إصــدار       لرئيــس الدول
قــرارات بقــوة القانــون يف حالــة الــرورة، واالســتعجال؛ وفــق مــا ينظمــه القانــون، 
عــى أن يتــم عرضهــا مســببة خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ انعقــاد الــدورة التاليــة 
ــون  ــوة القان ــرارات بق ــدار أي ق ــوز إص ــا ، وال يج ــا أو إلغائه ــواب؛ إلقراره ــس الن ملجل

تتعلــق بمســائل مــن اختصــاص مجلــس الشــيوخ.

املادة )24(
إجراءات حل السلطة التشريعية

ــة السياســة العامــة  ــق بعرقل ــاًء عــى أســباب وجيهــة تتعل ــة ؛ بن          لرئيــس الدول
ــة  ــة ، أو مخالف ــربرات حقيقي ــة  دون م ــل املوازن ــة ، أو تعطي ــة التنمي ــة، أو خط للدول
أحــكام هــذا التعديــل  ، عــرض حــل مجلــس النــواب، أو مجلــس الشــيوخ يف اســتفتاء 

عــام؛ وذلــك وفــق اآلتــي:

1.  يتعــن عــى رئيــس الدولــة إحالــة األســباب واملــربرات للمحكمــة العليــا؛ إلعطــاء 
ــكام  ــة أح ــباب، أو مخالف ــة األس ــة، ومالءم ــدى جدي ــأن م ــاري بش ــا االستش رأيه

هــذا التعديــل.
ــذا  ــكام ه ــة ألح ــاك مخالف ــة، أو أن هن ــباب جدي ــأن األس ــة ب ــدرت املحكم 2.  إذا ق
التعديــل، ولجــأ الرئيــس لالســتفتاء العــام وجــاءت نتيجتــه بحــل أحــد املجلســن، 
يصــدر الرئيــس قــراره بالحــل، وإذا جــاءت نتيجــة االســتفتاء ب)ال( يؤلــف الرئيــس 

ــدة.  ــة جدي حكوم
ويف جميــع األحــوال ، ال يجــوز حــل املجلســن يف ذات الوقــت، كمــا ال يجــوز حــل أي مــن 
املجلســن خــالل الســنة األوىل النعقــاده، أو خــالل حالــة الطــوارئ، أو إعــالن األحــكام 

العرفيــة، أو يف الســتة أشــهر األخــرة لواليــة رئيــس الدولــة. 
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املادة )25(
اتهام الرئيس

    ملجلــس النــواب ، أو مجلــس الشــيوخ ؛ بنــاء عــى طلــب مســبب مقــدم مــن األغلبيــة 
املطلقــة لألعضــاء مــن أي مــن املجلســن ، اتهــام رئيــس الدولــة بالخيانــة العظمــى 
ــة   ــة عمدي ــكاب جناي ــتوري ، أو ارت ــالن الدس ــل باإلع ــذا التعدي ــيم له ــرق الجس أو الخ
، ويصــدر قــرار االتهــام بأغلبيــة ثلثــي مجلــس األمــة؛ بعــد تحقيــق يجريــه النائــب 

العــام. 

ــم  ــدور الحك ــن ص ــام ؛ إىل ح ــرار االته ــدور ق ــه بص ــن عمل ــس ع ــف الرئي        ويوق
ــام  ــة أم ــس الدول ــم رئي ــب، ويحاك ــاً  للمنص ــواً مؤقت ــك خل ــد ذل ــوى ، ويع يف الدع
ــة  ــس املحكم ــها رئي ــاء يرأس ــة أعض ــس ، وأربع ــن رئي ــة م ــة مكون ــة خاص محكم
العليــا ، وبعضويــة أقــدم مستشــارين باملحكمــة العليــا، وأقــدم مستشــارين بمحاكــم 
االســتئناف، ويتــوىل االدعــاء أمامهــا النائــب العــام مــع ضمــان حــق الدفــاع، وتصــدر 
املحكمــة قرارهــا بأغلبيــة األعضــاء، وتعــد أحكامهــا باتــة ،  وينظــم القانــون إجراءات 
ــع  ــه ، م ــن منصب ــزل م ــة ؛ ع ــس الدول ــة رئي ــم بإدان ــة ، وإذا حك ــق، واملحاكم التحقي
ــري  ــم وت ــكل دائ ــاغًرا بش ــب ش ــد املنص ــرى ، ويع ــزاءات األخ ــالل بالج ــدم اإلخ ع

ــل. ــذا التعدي ــن ه ــادة )28( م ــكام امل ــأنه أح بش

املادة )26(
تكوين احلكومة 

    تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء ، ويتوىل رئيس الوزراء املهام اآلتية:
1.  تأليف الحكومة، وترأس جلساتها، واقراح إدخال التعديالت عليها.

2.  تسير الحكومة، واإلرشاف عى أعمالها.
3.  تنسيق مهام أعضاء الحكومة دون املساس باختصاصاتهم ومسؤولياتهم املبارشة. 

4. ويحــدد القانــون اختصاصاتــه األخــرى، وكذلــك األســس العامــة لتنظيــم الــوزارات، 
وأجهــزة الدولــة املختلفــة، ولرئيــس الــوزراء؛ تفويــض بعــض اختصاصاتــه للــوزراء.

املادة )27(
شروط تعيني أعضاء احلكومة

ــلما، وأال  ــا مس ــون ليبي ــًرا أن يك ــوزراء، أو وزي ــا لل ــن رئيس ــن يع ــرط فيم        يش
يقــل عمــره عــن ثالثــن ســنة، وأن يحمــل مؤهــال جامعيـًـا، أو مــا يعادلــه، وأن يكــون 
ــي  ــم قضائ ــده حك ــدر ض ــد ص ــون ق ــية، وأال يك ــة، والسياس ــه املدني ــاً بحقوق متمتع
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ــاره،   ــه اعتب ــو رد إلي ــة ، ول ــرشف، أو باألمان ــة بال ــة مخل ــة ، أو جنح ــة عمدي يف جناي
ــرى. ــون أي رشوط أخ ــم القان وينظ

ــة  ــق الصيغ ــة؛ وف ــس الدول ــام رئي ــم أم ــوزراء، القس ــوزراء، وال ــس ال ــؤدي رئي       وي
اآلتيــة:) أقســم باللــه العظيــم أن أكــون مخلًصــا للوطــن، ومحرًمــا لإلعالن الدســتوري 

وتعديالتــه، وللقانــون، وأن أؤدي عمــيل بــكل صــدق وأمانــة(.

املادة )28(
عدم الثقة باحلكومة

ــه  ــذي تقدم ــا ال ــاس برنامجه ــى أس ــواب ع ــس الن ــة مجل ــة ثق ــال الحكوم       تن
ــاد. ــة الفس ــة ومحارب ــر وتنمي ــات وتطوي ــن إصالح ــده م ــا يؤي ــا وم ــت عليه للتصوي

      إذا قــرر مجلــس النــواب باألغلبيــة املطلقــة ألعضائــه عــدم الثقــة بالحكومــة؛ وجب 
ــب  ــوزراء، ويج ــد ال ــق بأح ــة إذا تعل ــذات األغلبي ــرار ب ــون الق ــتقالة، ويك ــا االس عليه
عليــه يف هــذه الحالــة اعتــزال الــوزارة، وال ينظــر مجلــس النــواب يف طلــب منــع الثقــة 
ــن  ــدم م ــي مق ــب كتاب ــى طل ــاء ع ــتجواب، وبن ــة اس ــد جلس ــة؛ إال بع ــن الحكوم ع
خمســة عــرش عضــًوا عــى األقــل، وال يجــوز أن يطــرح هــذا الطلــب للمناقشــة، إال بعــد 
ثمانيــة أيــام مــن يــوم تقديمــه، وال تؤخــذ اآلراء؛ إال بعــد يومــن مــن تمــام املناقشــة 

فيــه.

      وتحــدد بقانــون إجــراءات اتهــام رئيــس الــوزراء، والــوزراء فيمــا يقــع منهــم مــن 
جرائــم يف تأديــة وظائفهــم.

املادة )29(
اختصاصات جملس الوزراء

يختص مجلس الوزراء باآلتي:
1. تنفيذ السياسة العامة.

2. املحافظــة عــى أمــن الوطــن، وحمايــة حقــوق املواطنــن، وضمــان احــرام القوانن، 
واألنظمة.

3. اقراح مرشوعات القوانن.
4. إعداد مرشوع قانون املوازنة العامة.
5. إعداد مرشوع الخطة العامة للدولة.

6. إنشاء، وحل، ودمج املرافق، واملؤسسات، والهيات واملصالح، والرشكات العامة.
7. تنظيم إدارات الدولة، ومؤسساتها، وأجهزتها، واإلرشاف عليها، ومتابعتها.

8. مناقشة مقرحات كل وزارة، وخططها وسياستها يف مجال تنفيذ اختصاصاتها.
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9. إصــدار اللوائــح التنفيذيــة، والتنظيميــة، ولوائــح الضبــط وتنظيــم املرافــق العامــة 
يف نطــاق اختصاصــه.

10. تعيــن وكالء الــوزارات، واملناصــب العليــا يف الحكومــة ؛ عــى أســاس مبــادئ تكافــؤ 
الفــرص، واالســتحقاق، والشــفافية؛ وفــق مــا يحــدده القانون.

ــر  ــن وزي ــراح م ــة باق ــات الدولي ــدى املنظم ــة ل ــيل الدول ــفراء، وممث ــن الس 11.تعي
ــر  ــق معاي ــة ؛ وف ــس الدول ــاد رئي ــوزراء واعتم ــس ال ــة مجل ــة وموافق الخارجي
ــا  ــق م ــة، وف ــا للدول ــح العلي ــق املصال ــدارة، وتحقي ــتحقاق، والج ــة، واالس النزاه

ــون. ــه القان ينظم
12. تعين املحافظن .

13.أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

 املادة )30(
حكم انتقايل النتخاب جملس األمة ورئيس الدولة 

          تجــري انتخابــات مجلــس األمــة ورئيــس الدولــة ، خــالل مائتــن وأربعــن يومــا 

ــة  ــري الجول ــاذ، وتج ــز النف ــات حي ــن االنتخاب ــول قوان ــخ دخ ــن تاري ــا م )240( يوم

الثانيــة لالنتخابــات الرئاســية واملقاعــد الغــر محســومة بمجلــس األمــة حســب مــا 

ينظمــه القانــون .

ــرب كل اإلجــراءات  ــبب كان ، تعت ــات الرئاســية ألي س ــام االنتخاب أ . ويف حــال تعــذر قي

ــم تكــن . ــة االنتخابيــة كأن ل املتعلقــة بالعملي

ب.تشــكل لجنــة مشــركة مــن قبــل مجلــي النــواب والدولــة بواقــع ســتة أعضــاء 

عــن كل مجلــس ، للتوافــق بأغلبيــة الثلثــن مــن أعضــاء كل مجلــس ، وذلــك العــداد 

مرشوعــات قوانــن االســتفتاء واالنتخابــات ، ويف حــال عــدم التوافــق عــى النقــاط 

ــة  ــا نهائي ــون قرارته ــأنها ، وتك ــرار بش ــاذ الق ــة اتخ ــة آلي ــع اللجن ــة ، تض الخالفي

وملزمــة ، وتقــدم القوانــن إىل مجلــس النــواب إلصدارهــا كمــا توافــق عليهــا بــدون 

تعديــل .

املادة )31(
حكم خاص باملرأة

ــس  ــد مجل ــن مقاع ــة م ــبة 20 باملائ ــرأة بنس ــالً للم ــي تمثي ــام انتخاب ــن أي نظ يضم
ــام. ــاب الع ــح يف االنتخ ــق الرش ــاة ح ــع مراع ــواب، م الن
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املادة )32(
إقرارات الذمة املالية

           يجــب عــى أعضــاء مجلــس األمــة، ورئيــس الدولــة، ورئيــس الــوزراء، والــوزراء، 

وأعضــاء املجالــس املحليــة، والهيئــات الدســتورية املســتقلة خــالل الشــهر األول مــن 

أدائهــم القســم، وتوليهــم مهــام مناصبهــم تقديــم إقــرار بالذمــة املاليــة لهم شــخصيا، 

وألزواجهــم، وألوالدهــم القــرص؛ وفــق مــا ينظمــه القانــون؛ وتحفــظ اإلقــرارات لــدى 

املحكمــة العليــا.

املادة )33(
        يعمــل بهــذا التعديــل الدســتوري مــن تاريــخ صــدوره، ويلغــى كل حكــم يخالفــه، 

وينــرش يف الجريــدة الرســمية.

جملس الـنـــواب       

صدر يف مدينة بنغازي .    
بتاريخ : 01 / شعبان / 1444 هـ . 
املوافق :  21 / فربايـر    / 2023م.






