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  .م2013لسنة ) 17(قانون رقم 
  بشأن انتخاب اهليئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

  املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع

  .وتعديالته. م2011 أغسطس 3 على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
في شأن اعتمـاد    . م2013لسنة  ) 62( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  .م الداخلي للمؤتمرتعديل النظا
  . وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديالته-
  . وعلى قانون العقوبات واإلجراءات الجنائية وتعديالته-
  .بشأن أحكام الجنسية الليبية. م2010لسنة) 24( وعلى القانون رقم -
  المفوضية الوطنية العليـا    إنشاءبشأن  . م2013لسنة  ) 8( وعلى القانون رقم     -

  .لالنتخابات
  .بشأن العزل السياسي واإلداري. م2013لسنة ) 13( وعلى القانون رقم -
بشأن تشكيل لجنة   . م2013لسنة  ) 30( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  .إلعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
اعه العادي التاسـع بعـد      وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتم         -

ـ 1434ن المبـارك    االمائة المنعقد بتاريخ السابع من رمض      الموافـق  . هـ
  .م16/7/2013

  :صدر القانون اآلتي
  تعريفات: الفصل األول

 

ألغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات الواردة فيه، المعـاني المبينـة            
  -:ينة على معنى آخرقرين كل منها، ما لم يدل السياق أو القر

الهيئة التأسيسية التي يتم انتخابها ألجل إعداد وصـياغة مـشروع           :  الهيئة -1
  .الدستور الدائم للبالد
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أة بموجب القانون رقم    المنش لالنتخاباتالمفوضية الوطنية العليا    :  المفوضية -2
  .م2013لسنة ) 8(

عليها في المـادة    هي إحدى المناطق االنتخابية الثالث المنصوص       :  المنطقة -3
  .من هذا القانون) 5(

  .دولة ليبيا:  البالد-4
  .هي عملية انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية:  االنتخابات-5
هي كل حيز جغرافي خصص له عدد محدد من المقاعـد           :  الدائرة االنتخابية  -6

  .بموجب أحكام هذا القانون
  .هو السجل المعد لقيد الناخبين:  سجل الناخبين-7
هو كل ليبي له الحق في انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية ومقيـد            : الناخب -8

  .في سجل الناخبين وفقاً ألحكام هذا القانون
هو كل ليبي تم قبول طلب ترشحه النتخابات الهيئـة التأسيـسية            :  المرشح -9

  .وفقاً ألحكام هذا القانون
  .هو عملية إدالء الناخبين بأصواتهم:  االقتراع-10
  .هو مكان تعينه المفوضية إلجراء االقتراع فيه: ز االقتراع مرك-11
هي المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقـات االقتـراع          :  محطة االقتراع  -12

  .واللجنة المشرفة على الصناديق
  .هو كل عامل بالمفوضية يعمل في محطة االقتراع:  موظف االقتراع-13
ي تصدرها المفوضية السـتعمالها     هي الورقة الموحدة الت   :  ورقة االقتراع  -14

  .في التصويت
كل هيئة وطنية أو دوليـة أو مؤسـسة مدنيـة أو أشـخاص              :  المراقبون -15

  .تعتمدهم المفوضية لمراقبة سير العملية االنتخابية
كل شخص أو أكثر يفوضهم المرشح تعتمدهم المفوضـية         :  وكيل المرشح  -16

  .ألحكام هذا القانونلغرض مراقبة سير العملية االنتخابية وفقاً 
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النظام االنتخابي المعتمـد النتخـاب أعـضاء الهيئـة          :  نظام الفائز األول   -17
  .التأسيسية القائم على فوز المرشح الحاصل على أعلى عدد من األصوات

  ).أمازيغ، تبو، طوارق(هو :  المكون-18
هم األشخاص المعتمدون من المفوضية المـرخص       :  ممثلو وسائل اإلعالم   -19

  .طية العملية االنتخابية إعالمياغهم بتل
هو المكان الذي يتم فيه تسجيل الناخبين طبقاً لمـا هـو            :  مركز التسجيل  -20

  .مقرر بهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه
  . التي يحمل أفرادها رقماً أمنيا أو عسكريا: الهيئة النظامية-21

  أحكام متهيدية: الفصل الثاني
 

تتألف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من ستين عضواً، ينتخبـون وفقـاً     
م، ويحـق   1951ألحكام هذا القانون على غرار لجنة الستين التي شكلت عـام            

ا لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة فـي هـذ             
  .القانون ترشيح أنفسهم  لعضويتها

 

يناط بالهيئة التأسيسية صياغة مشروع الدستور الدائم للبالد،  وتتمتع فـي            
  .ذلك بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة

 

مباشراًيكون االنتخاب حراً، عاما ،.  
 

لغرض تطبيق أحكام هذا القانون توزع مقاعد الهيئة التأسيسية على ثـالث            
ق انتخابية، بحيث يكون لكل منطقة عشرون مقعداً موزعة علـى الـدوائر             مناط

االنتخابية وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، على أن يراعى فيها وجوب تمثيل            
  .المكونات ذات الخصوصية الثقافية واللغوية
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  االنتخاب: الفصل الثالث
 

على نظام األغلبية البـسيطة، ويكـون    يعتمد النظام االنتخابي الفردي القائم   -1
الفائز بالمقعد المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من األصـوات، وعنـد             

  .التساوي تجري القرعة بين المتساوين
 يخصص عدد ستة مقاعد للنساء توزع على بعض الدوائر االنتخابية تترشح            -2

خبين فـي   لها النساء فقط، ويجرى االقتراع على كل مقعد من قبل جميع النا           
الدائرة من الرجال والنساء ويبين الجدول المرفق بهذا القانون تلك الـدوائر          

  .وكيفية تحديد المقاعد بها
 

 

 تختص المفوضية بتحديد مراكز التسجيل لكل دائرة من الدوائر االنتخابيـة            -1
 غيـره   على أن يكون لكل مركز رقم خاص به دون أن يتكرر يميـزه عـن              

وعليها اإلعالن عن هذه المراكز بأرقامها قبل مباشرة العمليـة االنتخابيـة            
بوقت كاف في مختلف وسـائل اإلعـالم المتاحـة المرئيـة والمـسموعة              

  .والمقروءة
 بالدائرة  الناخب أن يختار مركزاً انتخابيا     على كل مواطن تتوافر فيه شروط        -2

، بعـد   ه يـدويا أو إلكترونيـا     يل في الفرعية التي يقع بها مقر إقامته للتسج      
  .اإلعالن عليه من قبل المفوضية وفق األوضاع واالشتراطات التي تحددها

 على اللجنة اإلدارية إلدارة مشروع الرقم الوطني ومصلحة األحوال المدنية           -3
تقديم كافة البيانات واإلمكانيات التقنية للمفوضية التـي تتطلبهـا العمليـة            

على الجهات ذات العالقة توفير التغطية اإللكترونيـة الالزمـة          االنتخابية، و 
  .لكثافة المناطق االنتخابية كلما أمكن ذلك

 تختص المفوضية بتنظيم سجالت الناخبين في الـداخل والخـارج، وتحـدد             -4
شروط وضوابط القيد فيها ومراجعة بياناتهـا وفـق الـشروط والـضوابط             

  .الواردة في هذا القانون
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  -:يشرتط فيمن ميارس حق االنتخاب
 ميالدية يوم التسجيل متمتعاً     ة أن يكون ليبي الجنسية بالغاً سن الثامنة عشر        -1

  .باألهلية القانونية الكاملة
  . أن يكون حامالً للرقم الوطني مقيداً بسجل الناخبين-2

  الرتشح: الفصل الثالث
 

رها في الناخـب يـشترط فـيمن بترشـح          إضافة إلى الشروط الواجب تواف    
  -:النتخابات الهيئة ما يلي

  .سنة ميالدية من عمره قبل يوم التسجيل) 25( أن يكون قد أتم -1
  . أن يكون حاصالً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها-2
 أال يكون عضواً بمجلس المفوضية العليا لالنتخابات أو أحد موظفي إدارتها            -3

  .لمركزية أو لجانها الفرعية أو مراكز االقتراعا
  . أال يكون عضواً بالمؤتمر الوطني العام أو بالحكومة المؤقتة-4
  .منية النظامية أو العسكرية أال يكون احد منتسبي الهيئات األ-5
 أال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلـة بالـشرف أو األمانـة         -6

  .ولورد إليه اعتباره
  . أن تتوفر فيه معايير تولي المناصب العامة طبقاً لقانون السياسي واإلداري-7
 أن يزكى من مائة ناخب من دائرته االنتخابية، ليس من بينهم مـن زكـى                 -8

غيره، ويشترط في التزكية أن تكون موقعة ممن صدرت عنه، ومصدقة من            
  .محرر عقود

 ة مبلغاً ماليا  وائرها الرئيس حد حسابات د  أ أن يودع بحساب المفوضية أو في        -9
  .قدره خمسمائة دينار غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة

 أن يلتزم بالقواعد العامة التـي تحـددها المفوضـية المتعلقـة بـسلوك               -10
  .المرشحين
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  .ال يجوز للمرشح الترشح في أكثر من دائرة انتخابية
 

فوضية العليا لالنتخابات تنظيم وإدارة العملية االنتخابية واإلشراف        تتولى الم 
الكامل عليها، وتضع المفوضية ضـوابط وآليـات الترشـح ومواعيـد تقـديم              

  .المستندات التي تحددها وفق القواعد المقررة بهذا القانون
 

 تبين لها أن أيا     اذتقدم طلبات الترشح على النماذج التي تحددها المفوضية وإ        
من المرشحين لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون عليهـا             
أن تستبعده وأن تخطره هو أو وكيله بذلك، بالوسائل التي تحددها خالل أسـبوع     

  .من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشيح

  الدعاية االنتخابية: الفصل الرابع
 

عالم المختلفة عـن فتـرة الدعايـة        اإلفوضية باإلعالن في وسائل     تقوم الم 
االنتخابية للمرشحين وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملـصقات الدعائيـة طيلـة      

  .المدة المحددة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في أنحاء البالد
ولكل مرشح مدرج بالقائمة النهائية حق التعبير عن رأيه وتقـديم برنامجـه           

نتخابي في الشأن الدستوري حسب أحكام هذا القانون وبما ال يخالف النظـام             اال
  .العام

وال يجوز ألي شخص في أثناء تنفيذ الدعاية االنتخابية اسـتعمال عبـارات             
من العام أو اسـتخدام عبـارات       تشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم أو إخالل باأل       
ب الوطني، وفي كل األحوال يجب      تدعو للكراهية أو التمييز أو تهديد وحدة الترا       

أن ينتهي كل نشاط يعد من قبيل الدعاية االنتخابية قبل موعد يوم االقتراع بأربع             
  .وعشرين ساعة
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تحدد المفوضية ضوابط ومواصفات المواد الدعائية، ويكون استخدام وسائل         
لـى أسـاس المـساواة      اإلعالم العامة والخاصة في تنفيذ الدعاية االنتخابية ع       

وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين المدرجين بالقائمة النهائية، وتضع المفوضـية          
قواعد وإجراءات الدعاية االنتخابية بما يضمن تساوي الحصص فـي البـرامج            

  . المختلفةاإلعالمالمخصصة لكل مرشح وكيفية توزيع األوقات على وسائل 
ابية على شكل كتيبات أو ملصقات      ويجوز ألي مرشح نشر مواد دعايته االنتخ      

أو صحف، على أن تحمل تلك النشرات معلومات عن سيرة المرشح وكذلك اسم             
وعنوان الجهة الناشرة لها، كما يجوز استعمال وسـائل اإلعـالم اإللكترونيـة             

  .ألغراض الدعاية االنتخابية طبقاً ألحكام هذا القانون
 

  -:ية للمبادئ األساسية التاليةختضع احلملة االنتخاب
  . االلتزام بالشريعة اإلسالمية والنظام العام واآلداب-1
  .حياد اإلدارة ووسائل اإلعالم -2
مـوال  شفافية الحملة االنتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف األ          -3

  .المرصودة لها
  .المساواة بين المرشحين -4
  .وكرامتهماحترام الحرمة البدنية للمرشحين  -5
  .احترام الوحدة والسيادة الوطنية -6

 

  -:طر على املرشح أو احد تابعيه ما يليحي
 تنظيم الدعاية االنتخابية في المـساجد والجامعـات والمعاهـد والمـدارس        -1

الحكومية واألبنية التي تشغلها الوزارات والـدوائر والمؤسـسات العامـة           
  .ةالخاضعة إلشراف الدول

 بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعايـة االنتخابيـة         ة القيام بأفعال أو استعمال أي     -2
  .لمرشح آخر
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 تقديم الهدايا العينية أو النقدية أو غير ذلك من المنافع مـن أجـل شـراء                 -3
  .األصوات أو التأثير على الناخبين

ـ              -4 ة  تمويل دعايته االنتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبـي، أو جه
أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل اإلعالم األجنبية، أو اسـتعمال أمـوال             

  .مشبوهة المصدر
  . مواد حكوميةة تلقي أي دعم من جهة عامة أو استعمال أي-5
 تحريض أو طعن فـي المرشـحين أو إثـارة       أي  اللجوء إلى كل ما يتضمن     -6

  .النعرات القبلية أو الجهوية أو العرقية
الشعارات الرسمية للدولة في اإلعالنات واالجتماعات والمنشورات        استعمال   -7

  .أثناء الحملة االنتخابية
كما يخطر على العاملين في مؤسسات الدولة القيـام بالدعايـة االنتخابيـة             

  .لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم
 

نشطة الدعاية االنتخابية،   تحدد المفوضية سقفاً للقيمة المقررة لإلنفاق على أ       
  .وعلى المرشح أن يبين مصادر تمويل دعايته االنتخابية

 

تتحقق المفوضية من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى ممن له مصلحة مـن              
احترام أحكام المواد الثالث السابقة  وعليها أن تستبعد المرشح إذا ثبـت لهـا               

  .هذه الحالة يصار إلى اعتماد الفائز الذي يليهمخالفته لهذه األحكام وفي 
 

يلتزم كل مرشح بفتح حساب جار في أحد المصارف، يودع فيه ما يتلقاه من              
تبرعات نقدية او ما يخصص لدعايته االنتخابية، وعليه إبالغ المفوضية بما يتم            

  . في هذا الحساب من مبالغ مالية ومصدرهاإيداعه
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يلتزم كل مرشح بأن يقدم بياناً مفصالً للمفوضية يتضمن مجموع اإليـرادات            
التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على دعايتـه االنتخابيـة             

  .وأوجه إنفاقها خالل سبعة أيام من تاريخ االقتراع

  إجراءات االقرتاع: الفصل اخلامس
 

 مـن  اقتـراح المؤتمر الوطني العام تاريخ يوم االنتخاب بنـاء علـى         يحدد   -1
المفوضية، ويكون عطلة رسمية،  وإذا تعذر في أحد مراكز االقتراع إجـراء       
االقتراع في ذلك اليوم تعلن المفوضية خالل أربع وعشرين ساعة عن موعد            

  .ومكان االقتراع في مدة ال تتجاوز أسبوعاً من تاريخ الموعد األول
 تحدد المفوضية إجراءات عملية االقتراع والفرز والعد في محطات ومراكـز      -2

  .االقتراع
 

تكون عملية االقتراع يوماً واحداً، بحيث تبدأ من الـساعة الثامنـة صـباحاً              
وتنتهي بانتهاء الساعة السابعة مساء، عندها يعلن رئيس مركز االقتراع انتهاء           

  .راععملية االقت
وتستمر عملية االقتراع بعد انتهاء الساعة السابعة إذا تبين وجـود نـاخبين        
في داخل مركز االقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر  التصويت فـي هـذه               
الحالة على هؤالء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعالن انتهاء عملية االقتراع تبدأ            

القتراع وبحضور رئيس وأعـضاء    عملية فرز وعد األصوات فوراً داخل محطة ا       
  .المحطة والحاضرين من وكالء المرشحين والمراقبين

مع نهاية االقتراع وبما ال     بأول  ولية أوالً   وتباشر المفوضية إعالن النتائج األ    
  .يتجاوز عشرة أيام من تاريخ االقتراع
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الء بصوته للمرشح في    يدلي الناخب بصوته في سرية تامة، بحيث يقوم باإلد        
  .صندوق االقتراع

 الذين ال يستطيعون أن يثبتوا أصـواتهم        -ويجوز لذوي االحتياجات الخاصة     
 ولألميـين اصـطحاب مرافـق       - االقتراع أو أن يدلوا بها شفاهة        أوراقعلى  

لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة االقتراع وال يجوز للمرافق مساعدة أكثـر            
  .من ناخب واحد

  .جوز اإلنابة في التصويت، وال التصويت بالمراسلةوال ت
 

تقترح المفوضية مواعيد وإجراءات اقتراع الليبيين في الخارج بالدول التـي           
  .ترى إمكانية إجراء االنتخابات فيها

 

اك تزويراً أو   للمفوضية حق حجب نتائج المحطة االنتخابية إذا ثبت لها أن هن          
تالعباً أو فعالً من شأنه أن يخل بنتائج العملية االنتخابية، وذلك وفق ما تحـدده           

  .الالئحة التنفيذية لهذا القانون
 

  .تحدد الالئحة التنفيذية األصوات الملغاة وغير المحتسبة للناخبين
 

قصاه خمسة وعشرون يوماً مـن تـاريخ إعـالن          تقوم المفوضية في أجل أ    
النتائج األولية بشكل تام بإعداد النتائج النهائية لالنتخابـات، واإلعـالن عنهـا             

  .عالم الرسميةإلونشرها في إحدى وسائل ا

  الطعون: الفصل السادس
 

ت مراحـل   لكل ناخب أو مترشح ذي مصلحة حق الطعن في أي إجراء من إجراءا             -أ
  .العملية االنتخابية خالل ثالثة أيام من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن
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يجوز لكل مواطن الطعن أمام المحكمة المختصة ضد أي ناخب أو مرشح لم             -ب
تتوافر فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون خالل ثالثة           

  .وم القضائيةأيام من تاريخ نشر القوائم ويعفى الطاعن من الرس
يجوز لكل مترشح الطعن على النتائج الولية لالنتخابات خالل ثالثة أيام من             -ج

  . تاريخ نشرها
 

يختص قاضي األمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها          
برمتهـا  مركز االقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعمليـة االنتخابيـة،            

وعليه الفصل في الطعن بحكم مسبب خالل ثالثة أيام من تاريخ تقـديم الطعـن،          
ويتم استئناف هذا الحكم امام رئيس المحكمة االبتدائية أو من يفوضـه خـالل              
ثالثة أيام من تاريخ صدوره، ويفصل فيه خالل ثالثة أيام بحكم بات يتعين علـى      

  .المفوضية  تنفيذه
أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد        وفي كل األحوال تسري     
  .بشأنه نص في هذا القانون

  اجلرائم االنتخابية: الفصل السابع
 

  - :يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل من
  . أدلى بصوت منتحالً اسم غيره-1
  . أدلى بصوته أكثر من مرة-2
  .وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك أدلى بصوته في االنتخابات -3

 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تزيد عن خمسة آالف دينـار               
  -:كل من

 استعمل اإلكراه أو التهديد لمنع ناخب من اإلدالء بصوته أو للتـأثير علـى               -1
  .الناخبين
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  بأن يعطيه فائدة لنفـسه      أعطى شخصاً آخر أو عرض عليه عطاء أو التزام           -2
أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكي يحمله علـى االمتنـاع عـن               

  .التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين
  . قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت-3
 نشر أو أذاع أقواالً أو أخباراً كاذبة أو غير ذلك من طـرق التـدليس فـي                  -4

االنتخابات، أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخالقهـم بقـصد            موضوع  
  .التأثير على نتيجة االنتخابات

 قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات االقتراع المـستخدمة فـي            -5
  .        العملية االنتخابية دون إذن من المفوضية

  . غش أو تحايل في فرز األصوات أو احتساب األوراق-6
  .عتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال االقتراع إ-7
 تخلف عن االلتحاق بمركز االقتراع المكلف بالعمل فيه يوم االنتخـاب دون             -8

  .عذر مشروع
 أخفى أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية االنتخابية بقصد التـأثير        -9

 الواردة في هذه المـادة      على النتيجة، ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم      
  .بعقوبة الفاعل األصلي إذا توافرت في حقه صورة من صور االشتراك

 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل من أهان ولو باإلشارة رئـيس               
أو أحد أعضاء المفوضية أو رئيس أو أحد القائمين على العملية االنتخابية فـي           

  .يته لوظيفته أو بسببهاأثناء تأد
ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سالحاً ظاهراً أو مخبأ في مركز االقتـراع              
أو في المكاتب التابعة للمفوضية أو لجان أو مراكز االقتراع، ويقتـصر حمـل              

  .السالح على المكلفين بالحراسة في محيط المركز
 

  -:تزيد على عشرة اآلف دينار كل منيعاقب بالسجن وبغرامة ال 
  . استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على العملية االنتخابية-1
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 كل من أتلف مبان أو منشآت أو وسائل النقل أو معدات مخصصة لالستخدام             -2
  .في االنتخابات بقصد عرقلة سير العملية االنتخابية

ناقلـة لـصناديق االقتـراع بغـرض      قطع الطريق عن اللجان أو الوسيلة ال  -3
 نتائج الفرز، وتشدد العقوبة بمـا ال        إلعاقة أو المساومة عليها أو      االستيالء

يجاوز الثلث إذا كان الفاعل من األشـخاص المكلفـين بعـضوية اللجـان              
االنتخابية أو العاملين بها، أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صـناديق            

  .االنتخاب
أو غير في سجالت الناخبين أو أوراق االقتراع أو المنظومة          عدم أو أخفى    أ -4

  .اإللكترونية الخاصة بها
 

يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باسـتغالل وظيفتـه،      
  .للتأثير على نتائج العملية االنتخابية

 

مة ال تزيد على ضعف األموال المتحـصلة وبالحرمـان         يعاقب بالسجن وبغرا   -أ
ـ     يرورة من الترشح لالنتخابات لمدة التزيد على عشر سنوات من تـاريخ ص

 كل مرشح تلقى إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشـرة أو             الحكم باتا 
  .غير مباشرة

ف دينار وبالحرمـان مـن      الآ يعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على خمسة         -ب
لترشح لمدة ال تزيد على ثالث سنوات كل مرشح خالف األحكام الواردة في             ا

 من هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها مـع زيادتهـا   ةالمادة السابعة عشر  
بمقدار ال يتجاوز الثلث كل موظف خالف ذات األحكام لصالح أحد المرشحين            

  .أو اشترك معه في ذلك
 

كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية االنتخابية          يعاقب  
عند ممارستهم ألعمالهم بالحبس مدة ال تزيد على شهر أو بغرامة ال تزيد على               

  .ثالثمائة دينار) 300(
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ف دينـار وبالحرمـان مـن    الآيعاقب بالحبس أو بغرامة ال تتجاوز خمـسة         
  -:ة خمس سنوات كل مرشحالترشح لمد

 استعمل عبارات تُشكل تحريضاً على الجرائم أو إخالالً باألمن العام أو تثيـر            -1
الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهويـة أو القبليـة أو تُـسيء               

  .لآلداب العامة أو تمس أعراض بعض المرشحين أو الناخبين
ية لالنتخابـات علـى حملتـه     تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوض       -2

  .االنتخابية
 لم يقدم بياناً مفصالً للمفوضية يتضمن مجموع اإليرادات التي حصل عليهـا     -3

  .ومصدرها وطبيعتها وما أنفق منها على دعايته االنتخابية
  . قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة االنتخابية لمرشح آخر-4
جنبية باسـتثناء المواقـع اإللكترونيـة        قام بالدعاية عبر وسائل اإلعالم األ      -5

  .الخاصة به
 قام بنشاط من قبيل الحملة االنتخابية يوم االقتراع أو قبله بأربع وعـشرين              -6

  .ساعة
 إذا ثبت استعمال المـساجد أو المقـار العامـة أو المؤسـسات التربويـة                -7

  .والتعليمية للدعاية االنتخابية
 

 عقوبة أشد منصوص عليها في  ةقوبات الواردة في هذا القانون بأي     ال تخل الع  
  .قانون العقوبات أو أي قانون آخر

 

مع عدم اإلخالل بأي وصف آخر، تنقضي الدعوى الجنائية بـشأن الجـرائم             
االنتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات قضائية بمضي ثالثة أشهر من تـاريخ             

  .النتيجة النهائية لالنتخاباتإعالن 
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  أحكام ختامية: الفصل الثامن
 

 المختصة وكـذلك    ة لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات اإلقليمية والدولي      -1
وكالء المرشحين مراقبة العملية االنتخابية، وتلتـزم المفوضـية بتـسهيل           

  . االنتخاباتمهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصادقية لحرية ونزاهة
 على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات اإلقليمية والدولية المرخص لهم          -2

  .بمراقبة العملية االنتخابية تقديم تقاريرهم للمفوضية حول سير االنتخابات
 تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون حقوق وواجبات المـراقبين والـوكالء            -3

  .وممثلي وسائل اإلعالم
 

لرئيس وأعضاء المفوضية ورؤساء اللجان الفرعية وأعـضائها ورؤسـاء          
م المنـصوص   ئمراكز االقتراع سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرا        

  .عليها في هذا القانون
 

  .تصدر المفوضية اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
 

على جميع الجهات العامة في الدولة تقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب           
  .لتنفيذ العملية االنتخابية

 

توفر مؤسسات الدولة المختصة األمن وتكفل النظام وتضمن حرية النـاخبين          
  .في التصويت أثناء العملية االنتخابية

 

تعقد الهيئة اجتماعها األول بدعوة من المؤتمر الوطني العام خالل اسبوعين           
، وتكـون مدينـة البيـضاء المقـر     لالنتخاباتمن تاريخ إعالن النتائج النهائية  

  . مدينة أخرىةالرئيس لها ويجوز لها أن تعقد جلساتها في أي
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 مقـرراً  رهم سـنا ول جلسة للهيئة أكبر األعضاء سنا، ويكون أصغ ويترأس أ 
لها، على أن ينتخب في هذه الجلسة رئيس ونائب له مقرر للهيئة عـن طريـق         

  .االقتراع السري
 

تتولى الهيئة التأسيسية دون غيرها وضع الئحتها الداخلية التي تنظم آليـة            
  .عملها وذلك خالل مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ أول جلسة لها

 

يكون عمل أعضاء الهيئة التأسيسية على سبيل التفرغ التام بموجب أحكـام            
  .هذا القانون وال يحق لهم ممارسة أي نشاط آخر خالل فترة عضويتهم

 

على مؤسسات الدولة وأجهزتها تقديم الدعم الكامل للهيئة كلما طلـب منهـا      
ي سبيل إنجاز مهامها الحـق فـي الحـصول علـى البيانـات              ذلك، وللهيئة ف  

والمعلومات والمستندات التي تساعدها على أداء عملها أو االستعانة بمن تـراه            
  .لتحقيق أهدافها

 

يتولى المؤتمر الوطني العام تعيين جهاز إداري ومالي وآخر فنـي يخـتص             
  .راف رئيس الهيئةبشؤون الهيئة على أن يكون تحت إش

 

 مما ورد بأحكام الفصل السابع من هذا القانون يعاقب بالـسجن كـل        استثناء
  .انعقادهامن حاصر أو اقتحم مقر الهيئة التأسيسية أثناء 

 

 وال يرتب تقسيم المناطق أو الدوائر االنتخابية المبينة بهذا القانون أي أثر أ            
  .ة أمام التشريعات المنظمة لإلدارة المحليةحجي
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  -:تنتهي العضوية باهليئة التأسيسية بأحد األسباب اآلتية
  . الوفاة أو المرض الذي يستحيل معه ممارسة العضو لمهامه-1
  .لة بالشرف أو األمانةخ صدور حكم قضائي بات باإلدانة في جريمة م-2
  . أو إقالته أو عزله استقالة العضو-3

على أن يتولى شغل المقعد الشاغر المرشح التالي في عدد األصوات للعـضو     
  .المنتهية عضويته بدائرته االنتخابية

 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسـمية            
 فيمـا   تنفيـذ أحكامـه كـلٌّ      ختصة وعلى الجهات الم   ،ووسائل اإلعالم المختلفة  

  .يخصها
  

   ليبيا-املؤمتر الوطني العام 
  صدر في مدينة البيضاء

  .هـ1434/رمضان/11بتاريخ 
  .م20/07/2013: الموافق
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 االنتخابیة ةالدائر
عدد   الدوائر الفرعیة  الرئیسیة

  مقاعدال

-زمزم-الوشكة-بوقرین- تاورغاء- بني ولید  الفرعیة األولى
  1  .بونجیم

-سوكنة-ھون-وتشمل ودان: منطقة الجفرة  الفرعیة الثانیة
  1  .الفقھا-زلة

  الدائرة األولى
  سرت      

  . مقاعدة ثالث-
   ثالث دوائر فرعیة-

  1  . سرت- السدرة- نوفألارأس   الفرعیة الثالثة
  1  ةمصرات  الفرعیة األولى
  1  زلیتن  الفرعیة الثانیة

قصر -غنیمة- سوق الخمیس-الخمس  الفرعیة الثالثة
  1  األخیار

  الدائرة الثانیة
  مصراته      

  . مقاعدة أربع-
  . أربع دوائر فرعیة-

  1  ةمسالت-ةترھون  الفرعیة الرابعة
  2  .سوق الجمعة-تاجوراء-القره بوللي  ة األولىالفرعی

  1  .عین زارة-أبو سلیم  الفرعیة الثانیة
  2  .جنزور- المركز  طرابلس-حي األندلس  الفرعیة الثالثة

  الدائرة الثالثة
  طرابلس     

  . ستة مقاعد-
  . أربع دوائر فرعیة-

  الفرعیة الرابعة
 سواني -العزیزیة-الناصریة- الزھراء-المایة

-السائح-امسیحل- قصر بن غشیر-بن یادم
  .السبیعة

1  

  1  .الزاویة  الفرعیة األولى
  1  .ة صبرات-صرمان  الفرعیة الثانیة
  1  .زوارة  الفرعیة الثالثة
  1  .زلطن- الجمیل-  رقدالین-العجیالت  الفرعیة الرابعة

  الدائرة الرابعة
  الزاوية       

  . مقاعدة سبع-
  . أربع دوائر فرعیة-

  3  .مدن الجبل بكافة قراھا  الفرعیة الخامسة
حدھا أ

للمكون 
  الثقافي

خصص مقعدان للنساء بالدائرة الرئيسية الثالثة أحدهما بالـدائرة الفرعيـة            ي -
  .األولى واآلخر بالدائرة الفرعية الثالثة
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 االنتخابیة ةالدائر
عدد   الدوائر الفرعیة  الرئیسیة

  المقاعد

  الفرعیة األولى

-امساعد -الوتر -الجغبوب -ةنطبرق المدی
بیر  -قصر الجدي- رأس عزاز -البردي

باب - القعرة -جترور -كمبوت -األشھب
عین -القرضبھ - بالخاثر -المرصص-الزیتون
  مرسلك-الشعبة-الغزالة

2  

  الفرعیة الثانیة
-القیقب- األبرق-المخیلي -القبة المدینة

بیت  -عین مارة - لملودة -النخو - اللي
  .رأس ھالل والقرى المحیطة -تامر

1  

  ىـــــــالدائرة األول
  البطنان     

  .خمسة مقاعد -
  . دوائر فرعیةثالث -

  الفرعیة الثالثة
- أم الرزم- التمیمي-العزیات-ةندرنة المدی

- األثرون-الفتائح-مرتوبة- ةالبومب خلیج
  .كرسة والقرى المحیطة

2  

   األولىالفرعیة
سوسة والقرى -قرنادة-الفاندیة- شحات

  .المحیطة
1  

  الفرعیة الثانیة
عمر -الخویمات- مسة-الوسطیة-البیضاء
جردس  - ةمراو-قندولة-ةسلنط-المختار

  .الجراري والقرى المحیطة
2  

  الفرعیة الثالثة

-البنیھ-جردس العبید-تاكنس-المرج
-ةفرزوغ-- مدور الزیتون-الصیعایة
- سیدي الصادق-القصورزاویة -العویلیة
  .ةالخروب

1  

  ةــــــــالدائرة الثانی
  اجلبل األخضر

  .خمسة مقاعد -
  .أربع دوائر فرعیة -
.  

  الفرعیة الرابعة
-وادي بالحدید- زاویة العرقوب- قصر لیبیا

-اقفنطة-سیدي نوح- بطة-طلمیثة-البیاضة
  .الحنیة- الحمامة

1  

  الفرعیة األولى
إلى   شرقًامن جسر سیدي خلیفة- بنغازي

  الثریة غربًا إلى معمل اإلسمنت جنوبًا
3  

  ةــــــالدائرة الثالث
  بنغازي الكربى.

  .خمسة مقاعد -
  .ثالث دوائر فرعیة -

  الفرعیة الثانیة
الساحل الشرقي من منطقة توكرا إلى 

  .سیدي خلیفة
1  
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  الفرعیة الثالثة

-قمینس- أبو الصفن-ةالنوقی- سلوق
-زاویة طلمون-الرقطة- شط البدین-المقرون

-الرجمة-األبیار-مسوس-سلوق الجردینھ
  .ةالمقزح- السلك-وادي الباب-بنینة

1  

  الفرعیة األولى
-مرادة-العقیلة-البریقة-بشر-سلطان- جدابیا

  .الزویتینة
2  

  1  .جخرة-أجلة-جالو-الواحات  الفرعیة الثانیة
  1  .تازربو-الكفرة  الفرعیة الثالثة

  ةـــــرة الرابعـــالدائ
  اجدابيا       

  .خمسة مقاعد -
  .أربع دوائر فرعیة -

  1  .مكون التبو  الفرعیة الرابعة
  
يخصص مقعد للنساء في الدائرتين الرئيسيتين األولى والثانية ومقعـد فـي             -

مقاعد الموزعة على الدوائر    الالدائرتين الرئيسيتين الثالثة والرابعة من بين       
الفرعية ويحدد موقع كل مقعد بمكان ترشـح المرشـحة الفـائزة بـأعلى              

  .األصوات
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 االنتخابیة ةالدائر
عدد   الدوائر الفرعیة  الرئیسة

  المقاعد

الفرعیة 
  األولى سبھا

  .الزیغن-تمھنت-سمنو-غدوة
  .حي الكرامة- الثانویة-القرضة

  .المنشیة-قعید
  .حي عبد الكافي-سكرة-الجدید

  .المھدیة-حجارة- لناصریةا

1  
1  
1  
1  
1  

ة ـــالدائرة االنتخابی
  ىـــــالرئیسة األول

  سبها       
  .دـــــ تسعة مقاع-
   دائرتان فرعیتان-
  

الفرعیة 
الثانیة 
  الشاطئ

  .الزویة- ةقیر- زلواز-اشكده-براك
-القرضة-محروقة-ةتامزاو- حي المشاشیة- أقار

  .ثاروث
  .الزھراء-أبوقدقود-القلة- برقن-قطة

  .إدري-المنصورة-تمسان-- الحطیة-ونزاریك

1  
  
1  
1  
1  

الفرعیة 
األولى 
  أوباري

-ةالغریف-القعیرات- الحطیة-الدیسة-باري المدینةوأ
  .جرمة
-قرارقره- تویرھالخرائق- الفخفاخة-ابریك- توش

  .الفجیج-تكركبیة
-التناحمة- ةالرقیب-قبرعون-القرایة-ةبنت بی
  .األبیض-بن حارث- الحمرا-اخلیف-القلعة-الزویة

  .مكون الطوارق

  
1  

  
1  

  
1  
1  

الفرعیة 
  الثانیة مرزق

  .حج حجیل- إدلیم-جیزاو-مرزق
-تقروطین-مرحبا- ةأقارعتب-دوجال-أم الحمام
  .مكنوسة-تساوةالجارن-السبیطات

  .ةزویل- ةتمس-مجدول- أم األرانب-فنقل-تراغن
  ).مكون التبو(-مدروس-البخي- تجرھي-القطرون

1  
  
1  
1  
1  

ة ـــالدائرة االنتخابی
  ةـــالرئیسیة الثانی

  أوباري     
  .دــــــ تسعة مقاع-
  .ثالث دوائر فرعیة-
  

الفرعیة 
  ة غاتالثالث

  1  .العوینات-تھاال- القیوت-البركت- غات

الفرعیة 
األولى 
  غدامس

  درج-سیناون-غدامس
1  

ة ــــالدائرة االنتخابی
  الرئیسیة الثالثة

  غدامس    
  .دانــــــــــــــ مقع-
  . دائرتان فرعیتان-
  

الفرعیة 
  الثانیة

  ).مكون الطوارق(
1  

) ســبها(يــة األولــى بالــدائرة الفرعأحــدهما  يخــصص مقعــدان للنــساء -
ويحـدد موقـع كـل مقعـد بمكـان          ) الـشاطئ (والثاني بالدائرة الفرعية الثانية     

  .ترشح المرشحة الفائزة بأعلى األصوات
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  .م2013لسنة ) 30(قانون رقم 
  .م2013لسنة ) 17(بتعديل القانون رقم 

  يف شأن انتخاب اهليئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
  -:املؤمتر الوطني العام

  بعد االطالع
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3 على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
في شأن اعتمـاد    . م2013لسنة  ) 62( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
  . وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديالته-
  .جراءات الجنائية وتعديالتهما وعلى قانون العقوبات واإل-
بشأن أحكام الجنـسية الليبيـة      . م2010لسنة  ) 24(قانون رقم   القانون وعلى   -

  .والئحته التنفيذية
بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليـا      . م2013لسنة  ) 8( وعلى القانون رقم     -

  .لالنتخابات
  .إلداريبشأن العزل السياسي وا. م2013لسنة ) 13( وعلى القانون رقم -
في شأن انتخاب الهيئـة التأسيـسية     . م2013لسنة  ) 17( وعلى القانون رقم     -

  .لصياغة مشروع الدستور
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه العـادي الرابـع                -

  .م24/11/2013ن بعد المائة المنعقد بتاريخ يواألربع

  :صدر القانون اآلتي
 

لـسنة  ) 17(قرة األولى من المادة السادسة من القانون رقـم          يعدل نص الف  
  -:المشار إليه بحيث يجري نصها الجديد على النحو اآلتي. م2013
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يعتمد النظام االنتخابي الفردي القائم على نظام األغلبية البـسيطة، ويكـون            
الفائز بالمقعد هو المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من األصوات، وفي حالة             

 دوائر انتخابية متعددة المقاعد يتم اعتماد نظام الـصوت الواحـد غيـر              وجود
  . القرعة بين المتساوينىالمتحول وعند التساوي في عدد األصوات تُجر
 

لـسنة  ) 17(يعدل نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القـانون رقـم             
  -:لنحو اآلتيالمشار إليه بحيث يجري نصها الجديد على ا. م2013

للتـسجيل   الناخب أن يختار مركزاً انتخابياعلى كل مواطن تتوافر فيه شروط      
   أو إلكترونيا بعد اإلعالن عنه من قبل المفوضـية ووفـق األوضـاع            فيه يدويا 

  .واالشتراطات التي تحددها في هذا الخصوص
 

ى كل حكم يخالفه، وينـشر      يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغ       
  .في الجريدة الرسمية

  
   ليبيا-املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  .هـ1435/محرم/28: بتاريخ

 .م2/12/2013: الموافق
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  .م2013لسنة ) 23(رقم  قانون
  يف شأن التصديق على بعض الربوتوكوالت الدولية

   :املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع

  .وتعديالته. م2011.أغسطس.3لدستوري المؤقت الصادر في  على اإلعالن ا-
في شأن اعتمـاد    . م2013نة  سل) 62(  وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم      -

  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
فـي شـأن التـصديق علـى بعـض          . م1990لسنة  ) 2( وعلى القانون رقم     -

. م22/3/1985ماية طبقة األوزون فيينـا      اتفاقية فيينا لح  (االتفاقيات الدولية   
 لطبقـة األوزون مونتريـال      نفذةتالمـس  المـواد    بشأنبروتوكول مونتريال   

  .)وتعديالته. م16/9/1987
في شـأن تنظـيم العمـل الـسياسي         . م2001لسنة  ) 2(  وعلى القانون رقم   -

  .والئحته التنفيذيةوالقنصلي 
بشأن حظر التوقيع   . م2013نة  لس) 44(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم       -

  .على اتفاقيات
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي الـسادس               -

  .م15/9/2013 بتاريخ  يوم األحدن بعد المائة المنعقديوالعشر
  :صدر القانون اآلتي

 

قـة   المـواد المـستنفذة لطب     بشأنيصادق على تعديلي بروتوكول مونتريال      
  -:األوزون وذلك على التفصيل اآلتي

 المواد المستنفذة لطبقة األوزون مونتريال      بشأن تعديل بروتوكول مونتريال     -1
  .م15-17/9/1997
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تحـت رقـم    . م10/11/1999 التسجيل لدى أمانة األمـم المتحـدة بتـاريخ           -
)26369.(  

 .C.N.783.1999.TREATIES-21.13/10/1999 الوثيقة -

، بكـين . أن المواد المستنفذة لطبقـة األوزون بشال ونتريمول   تعديل بروتوك  -2
 .م3/12/1999

تحـت رقـم    . م10/11/1999 التسجيل لدى أمانة األمـم المتحـدة بتـاريخ           -
)26369(.  

لتقريـر االجتمـاع    ) 4(فـق   رالم - UNEP/OZL/pro.9/12 الوثيقة   -
  .التاسع لألطراف

 

ريخ صدورهعمل بأحكام هذا القانون من تاي ،نشر في الجريدة الرسميةوي.  
   ليبيا-املؤمتر الوطني العام 

  في طرابلس صدر 
  .هـ1434/ذو القعدة/27 :بتاريخ

  .م3/10/2013 :الموافق
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 .م2013لسنة ) 24(رقم قانون 
  .م2013لسنة ) 19(بتعديل القانون رقم 

  يف شأن إعادة تنظيم ديوان احملاسبة
  :بعد االطالع

  .وتعديالته. م2011.أغسطس.3 الدستوري المؤقت الصادر في  على اإلعالن-
في شأن اعتمـاد    . م2013نة  سل) 62(  وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم      -

  .ام الداخلي للمؤتمرتعديل النظ
  . وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن-
 في شأن اعتمـاد الميزانيـة العامـة         .م2013لسنة  ) 7( وعلى القانون رقم     -

  .وتعديله. م2013للدولة للعام 
فـي شـأن إعـادة تنظـيم ديـوان          . م2013لسنة  ) 19( وعلى القانون رقم     -

  .المحاسبة
  .ة اإلداريةبإنشاء هيئة الرقاب. م2013لسنة ) 20(  وعلى القانون رقم-
الثـامن   وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه العـادي               -

  .م2013/سبتمبر/22 بعد المائة المنعقد بتاريخن يوالعشر
  : القانون اآلتيصدرأ

 

م2013لـسنة   ) 19( ن من القانون رقم   يدل نص المادة الرابعة والعشر    ـعي. 
  : وذلك على النحو اآلتي،في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المشار إليه

على التعاقـد عقـود التوريـد والمقـاوالت         تخضع لرقابة الديوان المسبقة     
 وغيرها من العقود التـي تكـون  الحكومـة ومـصالحها والهيئـات               وااللتزام

والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفاً فيها ويكون من شـأنها أن ترتـب              
خمسة ماليـين   ) 5,000,000(حقوقاً أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن          
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عمال في تحديد هذه القيمة بالقيمة اإلجمالية لألصناف أو األ        العبرة  دينار وتكون   
موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقل األسعار بالعطاءات           
المقدمة المستوفية للشروط وال يجوز في هذه األحـوال تجزئـة العقـد بقـصد        

ئـة أن  إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة وتعتبر من قبيـل التجز         
تقوم الجهة صاحبة الشأن بطرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال مـن ذات      

وال يعد العقد ساريا إال بعد المصادقة عليه مـن          .  عن سنة   تقل النوع خالل مدة  
  .قبل الديوان

 

م2013لسنة  ) 19(ن من القانون رقم     ي والعشر ةدل نص المادة السادس   ـعي .
  :ون على النحو اآلتيالمشار إليه بحيث يك

يتولى الديوان التحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقـة بـصرف أي            
 كانت قيمـة العقـد تتجـاوز        ىج عن أي عقد عقب الصرف مباشرة مت       مبلغ نات 

وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطـار        ، خمسمائة ألف دينار  
لدالة على الصرف بعد الـصرف      الديوان بذلك مع إرسال صور من المستندات ا       

  .مباشرة
 

ذا القانون من تاريخ صدوره    ل بأحكام ه  ـعمي ،كـل حكـم يخالفـه     ـىلغوي ، 
ر بالجريدة الرسميةـنشوي.  

   ليبيا-املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/ذو الحجة/4 :بتاريخ
  .م9/10/2013:قــــالمواف
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  .م2013لسنة ) 25(رقم  قانون
  يف شأن إجراء مناقلة مالية

  افظ االستثماريةوتقرير بعض األحكام اخلاصة باحمل
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
  .وتعديالته. م2011.أغسطس.3 على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
في شأن اعتمـاد    . م2013نة  سل) 62(  وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم      -

  .ظام الداخلي للمؤتمرنتعديل ال
  . وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن-
في شأن اعتمـاد الميزانيـة العامـة        . م2013لسنة  ) 7( وعلى القانون رقم     -

  .وتعديله. م2013للدولة للعام 
بتقرير بعض األحكـام    . م2013لسنة  ) 425( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  . شأن صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعيفي
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه العـادي الثالـث                -

  .م8/10/2013ن بعد المائة المنعقد يوم الثالثاء الموافق يوالثالث
  :صدر القانون اآلتي

 

لث مـن ميزانيـة   ؤذن لمجلس الوزراء بإجراء مناقلة مالية من الباب الثا      ـي
ـ     ) .ل. د 854,834,400( بمبلـغ قـدره   . م2013العام    ةفقـط ثمانمائـة وأربع

 وثالثون ألفاً وأربعمائة دينار ليبي علـى أن         ة وثمانمائة وأربع  اوخمسون مليون 
يتم إدراج المبلغ المنقول في الباب الثاني من مخصصات وزارة المالية لتغطيـة           

وعلى . م2013 ديسمبر   31 تاريخ   ىحتمستحقات أصحاب المحافظ االستثمارية     
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مجلس الوزراء تحديد البند أو البنود التي سيتم نقل هذه المخصصات منها فـي              
  .الباب الثالث من ميزانية هذا العام

 

ها في المادة األولى من هـذا القـانون وفقـاً           يصرف المستحقات المشار إل   تُ
  .ة به وطبقاً للتشريعات النافذة والضوابط المتعلقيلمنظومة الرقم الوطن

 

م2013/أكتوبر/1جمد برنامج توزيع الثروة اعتباراً من تاريخ ي.  
 

رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامـة       / شكل لجنة برئاسة السيد   تُ
  :في المؤتمر الوطني العام وعضوية كل من 

      بالمؤتمر الوطني العام سالمية  ؤون اإل والشاألوقافممثل عن لجنة  -
    بالمؤتمر الوطني العام     ممثل عن لجنة العمل والشؤون االجتماعية  -
   وكيل وزارة الشؤون االجتماعية-
  . رئيس مجلس إدارة صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي-

اب  المناسبة لمعالجـة أوضـاع أصـح      واآللياتوتتولى اللجنة وضع الحلول     
في شأن  . م2013لسنة   )1( حكام القانون رقم  أالمحافظ االستثمارية تتوافق مع     

إلتمام للجنة االستعانة بمن ترى ضرورة االستعانة به        و، منع المعامالت الربوية  
  . هذا القانونهعملها في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ صدور

 

صدورل بأحكام هذا القانون من تاريخ       ـعمي ،كـل حكـم يخالفـه      ـىلغوي ، 
ر في الجريدة الرسميةـنشوي.  

   ليبيا- املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/ذو الحجة/4 :بتاريخ
  .م9/10/2013 :قـــالمواف
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  .م2013لسنة ) 26(قانون رقم
  .م2013لسنة ) 7(بتعديل القانون رقم 

  .م2013يف شأن اعتماد امليزانية العامة للدولة للعام 
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
  .وتعديالته. م2011.أغسطس.3 على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
في شأن اعتمـاد    . م2013نة  سل) 62(  وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم      -

  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
  . والحسابات والمخازن وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية-
في شأن اعتمـاد الميزانيـة العامـة        . م2013لسنة  ) 7( وعلى القانون رقم     -

  .وتعديله. م2013للدولة للعام 
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه العـادي الثالـث                -

  .م8/10/2013ن بعد المائة المنعقد يوم الثالثاء الموافق يوالثالث
  آلتيصدر القانون ا
 

لسنة ) 7( ن من القانون رقم   يدل الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشر      ـعتُ
  :المشار إليه بحيث تكون على النحو اآلتي. م2013

الـصرف مـن البنـود    . م2013/سبتمبر/30وال يجوز لها بعد تاريخ غايته    (
 منظومـة الـرقم     علـى  المدرجة في الباب األول من الميزانية العامة إال بنـاء         

  .)الوطني
 

ل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره      ـعمي ،كـل حكـم يخالفـه     ـىلغوي  ،
  .ر في الجريدة الرسميةـنشيو

   ليبيا- املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/ذو الحجة/4 :بتاريخ
  .م9/10/2013: قــــالمواف
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  .م2013لسنة ) 27( رقم قانون
  شأن تقرير منحة للزوجة واألوالديف 
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
  .وتعديالته. م2011.أغسطس.3 على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
في شأن اعتمـاد    . م2013نة  سل) 62(  وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم      -

  . الوطني العامتعديل النظام الداخلي للمؤتمر
 ن المالي للدولـة والئحـة الميزانيـة والحـسابات والمخـازن           قانوال وعلى   -

  .وتعديالتهما
عامة للدولة للعـام  الميزانية الفي شأن  . م2013لسنة  ) 7(ون رقم    وعلى القان  -

  .التهوتعدي. م2013
  .في شأن تقرير عالوة العائلة. م2013لسنة ) 6( وعلى القانون رقم -
 تاسـع م فـي اجتماعـه العـادي ال       ي العا  وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطن      -

  .م24/9/2013بتاريخ  بعد المائة المنعقد عشرينوال
  :صدر القانون اآلتي

 

يستحق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحـة شـهرية بقيمـة               
  .قدرها مائة دينار غير خاضعة ألية استقطاعات مالية

 

يها في المادة السابقة لرب األسرة فـي حالـة          تٌصرف المنحة المنصوص عل   
استمرار العالقة الزوجية وللحاضنة في حال انفـصال الـزوجين ولألوصـياء            

  .بحسب األحوال
 

استثناء مما ورد في المادة األولى من هذا القانون تستحق هذه المنحة كـل              
 أجر أو عالوة أو      جهة كانت أي مرتب أو     ةليبية غير متزوجة ال تتقاضى من أي      

  .منحة أو ما في حكمها
كما تستحق وتصرف هذه المنحة أيضا للزوجة الليبية أو الحاضـنة الليبيـة            

  .عن األوالد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي
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تستحق الزوجة الليبية التي ال تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو عـالوة       
 جهة كانت منحة شهرية قدرها مائة وخمـسون دينـاراً           ةمها من أي  وما في حك  

  .ليبياً غير خاضعة ألي استقطاعات  مالية
 

ال تصرف المنحة للمستحقين من أوالد الزوجة أو الحاضنة الليبية مـن زوج        
غير ليبي إال للمقيمين إقامة اعتيادية في ليبيا ويتوقـف صـرفها إذا تجـاوزت       

  .خارج البالد مدة ثالثة أشهرإقامتهم 
 

تتولى وزارة الشؤون االجتماعية صرف المنحة المقررة بموجب أحكام هـذا           
القانون لمستحقيها من خالل قاعدة بيانات مصلحة األحوال المدنية وبعد صرف           

  .الرقم الوطني الموحد
 الليبيـين   واستثناء من ذلك تصرف منحة أوالد الليبيات المتزوجات من غير         

بناء على قاعدة بيانات مصلحة األحوال المدنية ووفق قيودات السجالت المدنية           
  .المقيدين بها

 

يضع مجلس الوزراء بناء على اقتـراح مـن وزارة الـشؤون االجتماعيـة              
  .األسس والقواعد واألحكام الالزمة لتنفيذ هذا القانون

 

 كما يلغى   ،في شأن تقرير عالوة العائلة    . م2013لسنة  ) 6(يلغى القانون رقم    
  .كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

 

  .وينشر في الجريدة الرسمية، يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره
   ليبيا- املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس 
  .هـ1434/ذو الحجة/15: بتاريخ

  .م20/10/2013: الموافــــق
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  .م2013لسنة ) 28(رقم  قانون
  .م2013لسنة ) 13(بتعديل القانون رقم

  يف شأن العزل السياسي واإلداري
  :املؤمتر الوطني العام

  -:بعد االطالع
  . وتعديالته.م2011/أغسطس/3 على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
في شأن اعتمـاد    . م2013لسنة  ) 62( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم      -

 .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر

  .في شأن إدارة قضايا الحكومة. م1971لسنة ) 87(  وعلى القانون رقم-
  . في شأن القضاء اإلداري وتعديالته.م1971لسنة ) 88(  وعلى القانون رقم-
في شأن إعادة تنظيم المحكمة العليـا       . م1982لسنة  ) 6(  وعلى القانون رقم   -

  .تهوتعديال
  .في شأن نظام القضاء وتعديالته. م2006لسنة ) 6( وعلى القانون رقم -
  .في شأن العزل السياسي واإلداري. م2013لسنة ) 13(  وعلى القانون رقم-
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه العـادي الثـامن                -

  .م22/09/2013 يوم األحد بتاريخن بعد المائة المنعقد يوالعشر
  :اآلتي القانون صدر

   

في شـأن العـزل الـسياسي       . م2013لسنة  ) 13(اف إلى القانون رقم     ـضتُ
يكون نـصها   )  مكرراً ةالثانية عشر ( واإلداري المشار إليه مادة جديدة تحت رقم      

  :نحو اآلتيالعلى 
 من هذا القانون تتولى الهيئة فحـص  ةستثناء من أحكام المادة الثانية عشر ا"

ومراجعة طلب المترشح النتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدسـتور          
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 عشر يوماً من تاريخ استالمها له من المفوضية الوطنية          يثناوتفصل فيه خالل    
العليا لالنتخابات ولذوي الشأن حق الطعن على هذا القرار أمام رئيس المحكمـة   

ن ساعة من تاريخ    ي وسبع نتيناثاالبتدائية المختصة أو من يفوضه في ذلك خالل         
ويفصل في هذا الطعـن خـالل       ، نشر هذا القرار في الدائرة االنتخابية المختصة      

  .ثالثة أيام من تاريخ تقديمه
ويستأنف أمام محكمة االستئناف المختصة خالل ثالثـة أيـام مـن تـاريخ              

والتي تفصل فيه بهيئة مرافعة خالل خمسة أيام مـن تـاريخ تقديمـه            ، صدوره
  ". بات غير قابل للطعن وملزم لجميع الجهات وذوي الشأنبحكم

   

  .وينشر في الجريدة الرسمية، يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره
  ليبيا- املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  .هـ1434/ذو الحجة/24 :بتاريخ
  .م29/10/2013: قــــالمواف
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  .م2013لسنة ) 29(قانون رقم 
  ةيف شأن العدالة االنتقالي

  -:املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3 على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
 قانون العقوبات واإلجراءات الجنائية وتعديالتهما والقـوانين المكملـة         وعلى -

  .لهما
  .التهما وعلى قانون العقوبات واإلجراءات العسكرية وتعدي-
  . وعلى القانون المدني-
  . وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديالته-
  .بشأن مكافحة غسيل األموال. م2005لسنة ) 2( وعلى القانون رقم -
  .في شأن نظام القضاء وتعديالته. م2006لسنة ) 6( وعلى القانون رقم -
م الجنـسية والئحتـه   في شأن أحكـا . م2010لسنة ) 24( وعلى القانون رقم    -

  .التنفيذية
في شأن إرساء قواعـد المـصالحة       . م2012لسنة  ) 17( وعلى القانون رقم     -

  .الوطنية والعدالة االنتقالية وتعديله
فـي شـأن اإلجـراءات الخاصـة        . م2012لـسنة   ) 38( وعلى القانون رقم     -

  .بالمرحلة االنتقالية
الـدول األخـرى وفـي نطـاق         وعلى االتفاقيات الدولية المبرمة بين ليبيا و       -

  .المنظمات اإلقليمية والدولية
 وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه العـادي الثـامن                -

  .م22/9/2013ن بعد المائة المنعقد بتاريخ يوالعشر
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  :صدر القانون اآلتي
  الفصل األول
  أحكام عامة

1 

 

دالة االنتقالية في مقام تطبيق أحكام هذا القانون معالجة ما تعـرض     يصد بالع 
له الليبيون خالل النظام السابق من انتهاكـات جـسيمة وممنهجـة لحقـوقهم              
وحرياتهم األساسية من قبل األجهزة التابعة للدولـة، عـن طريـق إجـراءات              

 حاسـبة تشريعية وقضائية واجتماعية وإدارية، وذلك من أجل إظهار الحقيقة وم         
 وإصالح المؤسسات وحفظ الذاكرة الوطنية وجبر الضرر والتعويض عـن   الجناة

  .األخطاء التي تكون الدولة مسؤولة بالتعويض عنها
ويشمل مفهوم العدالة االنتقالية في هذا القانون بعض آثـار ثـورة الـسابع            

  :عشر من فبراير، وهي تحديداً
  .جتماعي مواقف وأعمال أدت إلى شرخ في النسيج اال-1
 أعمال كانت ضرورية لتحصين الثورة شـابتها بعـض الـسلوكيات غيـر              -2

  .الملتزمة بمبادئها
وذلك بهدف الوصول إلى المصالحة الوطنية وإصالح ذات البـين وترسـيخ            

  .السلم االجتماعي والتأسيس لدولة الحق والقانون
2 

 

نهج هو انتهاك حقوق اإلنسان مـن خـالل القتـل أو            االنتهاك الجسيم والمم  
االختطاف أو التعذيب الجسدي أو مصادرة األموال أو اتالفها إذا ارتكب نتيجـة             
توجيه أمر من شخص يتصرف بدافع سياسي، وكذلك التعـدي علـى الحقـوق              

  .األساسية بشكل يرتب آثاراً مادية أو معنوية جسيمة
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3 

 

ـ                راً مـن   اتسري أحكام هـذا القـانون علـى الوقـائع التـي حـدثت اعتب
 إلى حين انتهاء المرحلة االنتقالية بانتخاب المجلس التشريعي         1969/سبتمبر/1

  .بناء على الدستور الدائم
4 

 

  -:يهدف هذا القانون إىل ما يلي
 عشر من فبراير وكونها حقاً للشعب        االعتراف القانوني بعدالة ثورة السابع     -1

  .الليبي واإلقرار بفساد وطغيان وتجريم العهد السابق
  . الحفاظ على السلم األهلي وترسيخه-2
 المحاسبة على انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت تحت غطاء الدولـة أو          -3

  .إحدى مؤسساتها  أو األفراد الذين يتصرفون باالستمداد منها
  .نينة في نفوس الناس وإقناعهم بأن العدالة قائمة وفعالة بث الطمأ-4
 تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى عن انتهاكات حقـوق             -5

  .اإلنسان
هـا وتـسليمها    ظ تحقيق الوقائع موضوع العدالة االنتقالية وتوثيقهـا وحف        -6

  .للجهات الوطنية المختصة
 حقوق اإلنسان ومكنـت للطغيـان فـي         إلغاء القوانين الجائرة التي انتهكت     -7

  .البالد
 جبر الضرر الواقع بالضحايا والمتضررين نتيجة الوقـائع التـي يـشملها             -8

مفهوم العدالة االنتقالية وفق هذا القانون وتعويضهم عـن األضـرار التـي         
  . مسؤولة بالتعويض عنها الدولةتكون

  . تحقيق مصالحات مجتمعية-9
  .ناة المواطن الليبي في النظام السابق كشف وتوثيق أوجاع ومعا-10
  . إصالح مؤسسات الدولة-11
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5 
 

  :يقوم حتقيق العدالة االنتقالية يف ليبيا على اجلوانب التالية
 إصدار قوانين ونصوص دستورية تكشف عن عدالة ثورة السابع عشر من            -1

  .نعدام مشروعية القوانين الظالمةفبراير عن عدم عدالة النظام السابق وا
  . كشف الحقائق ذات الطبيعة العامة والجماعية-2
  . كشف الحقائق الفردية-3
  . المحاسبة الجنائية-4
  . المصالحة االنتقالية-5
  . العفو التشريعي والعفو العام-6
  . جبر الضـــرر-7
  . شؤون النازحين-8

6 
 

يعد ظلماً وعدواناً تعطيل الحياة الدستورية في ليبيا، وتُعد التـشريعات التـي    
أصدرها النظام السابق تعبيراً عن رغباته ودون أساس شرعي أو دستوري من            
التشريعات الظالمة وتعتبر الغية وغير دسـتورية منـد صـياغتها، وال يـصح      

الجة آثارهـا الـسلبية علـى    التذرع بها في مواجهات الحقوق الثابتة ويجب مع   
  .الفرد والمجتمع

  الفصل الثاني
  هيئة تقصي احلقائق

7 

 

تُنشأ هيئة مستقلة تتبع المؤتمر الوطني العام تتمتع بالشخـصية االعتباريـة    
والذمة المالية المستقلة تُسمى هيئة تقصي الحقائق والمصالحة ويكون مقرهـا           

  -: وتقوم بما يلي،سمدينة طرابل
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 تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة باالنتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق          -
  .اإلنسان، وتحديد هويات المتورطين في هذه االنتهاكات

 رسم صورة كاملة لطبيعة وأسباب ومدى االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان           -
  .التي ارتكبت خالل العهد السابق

  .ر الضحايا ونشرها جمع وجهات نظ-
  . توثيق الروايات الشفهية للضحايا-
 دراسة أوضاع النازحين في الداخل والخـارج واتخـاذ القـرارات بالتـدابير        -

الالزمة لتوفير حياة كريمة لهم، وتمكينهم من حقوقهم أسوة بغيـرهم مـن             
  .الليبيين، وللحيلولة دون إيقاع أي تمييز ضدهم

في الخارج من المواطنين الليبيين باإلضافة إلـى         العمل على إعادة النازحين      -
  .حل مشكلة النازحين في الداخل

 البحث في ملف المفقودين والمعتقلين وإصدار القرارات المناسبة مـن أجـل             -
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجته وما يلزم من تدابير لضمان حياة كريمـة            

  .ألسرهم
لتي تقوم على أساس مـواز ألسـاس         التعاون مع تنظيمات المجتمع المدني ا      -

  .قانون العدالة والمصالحة
 إصدار القرارات الخاصة بالتعويض المناسب للضحايا بأشكاله المختلفة مثـل         -

التعويض المادي، أو تخليد الذكرى أو العالج أو إعـادة التأهيـل وتقـديم              
  .الخدمات االجتماعية وتكون قراراتها ذات صفة ملزمة

8 
 

تُنشئ الهيئة إدارات متخصصة حسب مكونات العدالة االنتقالية المحددة فـي           
  : وذلك على النحو التالي،هذا القانون

  . إدارة مراجعة التشريعات ذات الصلة بموضوع العدالة االنتقالية-1
وتهتم بالعمل على إلغاء القوانين الظالمة وإعادة الحياة القانونية إلى نصابها           

  .تور العام ووفق دستور الشريعة الغراءوفق الدس
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 إدارة تقصي الحقائق عن االنتهاكات ذات الطبيعة العامة والجماعية لحقوق           -2
اإلنسان في عهد النظام السابق وتقدم نتائج التحقيقات في تقرير شامل يضم            
األدلة والتطبيقات والمضرورين والتوصيات ويتم نشره في اإلعـالم بـشكل           

  .موسع
وتقوم على كشف االنتهاكـات  :  تقصي الحقائق عن االنتهاكات الفردية      إدارة -3

  .الخاصة باألفراد
 إدارة تقصي الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان بعد سـقوط نظـام             -4

    بتقصي الحقائق في األحداث المصاحبة      القذافي وتخصص الهيئة مكتباً خاصا 
  .ت بشكل يحفظ الحقوق للجميع فبراير وتعمل على تدوين المعلوما17لثورة 

  . إدارة شؤون النازحين-5
 إلـى المـصالحة االتفاقيـة    ة على الـدعو  و إدارة التحكيم والمصالحة وتقو    -6

والدعوة إلى العفو التشريعي والعفو العام، ويكون لها اتصال دائم مع لجان             
المصالحة وحكماء المناطق إلعادة اللحمة الوطنية وتحقيق شروط المصالحة         

  .ين تلك المناطقب
9 

 

تحدد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات تبدأ من تاريخ انطالق عملهـا، وهـذه              
المدة قابلة للتمديد لسنة واحدة بطلب يقدم من الهيئة إلى السلطة التشريعية قبل             

  .ثالثة أشهر من نهابة المدة المحددة لها
10 

 

هيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وثمانية أعضاء آخـرين ممـن            يكون لل 
عرف عنهم االستقاللية والحيدة والكفاءة يعينهم المؤتمر الـوطني العام،ويعـد           
مجلس اإلدارة هو السلطة العليا للهيئة يتـولى إدارة شـؤونها وتمثيلهـا فـي              

  .عالقاتها بالغير وأمام القضاء
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11 
 

  -:خيتص جملس اإلدارة مبا يلي
تشكيل اإلدارات حسب الموضوعات الضرورية لتحقيق العدالـة االنتقاليـة           -1

تقصي الحقائق أو المصالحة أو متابعـة شـؤون الالجئـين والنـازحين أو       
 .تقتضيه األحوال المفقودين وتشكيل اللجان حسب ما

  .ة لها وضع الالئحة الداخلية لعمل الهيئة واللجان التابع-2
 إنشاء جهاز إداري يتولى المسائل اإلدارية والمالية والفنيـة، واالسـتعانة            -3

  .ببيوت الخبرة المحلية والدولية خاصة في مجال التدريب وإدارة الموارد
مراجعة تقارير اإلدارات ووضع التقرير النهائي عند انتهاء عملها واتخاذ ما يلزم             -4

  .تصاصات الهيئة الواردة في هذا القانونمن إجراءات أو قرارات في حدود اخ
12 

 
يشترط فيمن يختار عضواً في مجلس إدارة الهيئة أو مديراً إلحـدى اإلدارات       

  -:التابعة لها أو عضواً في لجنة من اللجان التابعة لها ما يلي
  . أن يكون ليبي الجنسية-1
  .سياسي عدم االنضمام ألي حزب -2
 أال يكون قد انخرط في حركة اللجان الثورية أو كان أحـد أفـراد الحـرس                 -3

الثوري أو جهاز األمن الداخلي أو الخارجي أو االسـتخبارات العـسكرية أو       
لجان التطهير أو رابطة ما يسمى رفاق القائد أو عمل قاضياً بمحكمة الشعب             

  .لمدعي العام العسكريأو أمن الدولة أو تولى وظيفة النائب العام أو ا
ـ              -4  ة أال يكون محكوماً عليه في جريمة تتعلق بالوظيفة العامة أو المهنة أو أي

  .جريمة مخلة بالشرف أو األمانة
  . أال يكون قد فصل من الوظيفة أو المهنة بقرار تأديبي-5
  . أال يقل عمره عن ثالثين سنة-6
منـصوص عليهـا فـي       أن ال تنطبق على العضو معايير تولي المناصب ال         -7

  . واإلداريبشأن العزل السياسي. م2013لسنة) 13(القانون رقم 
  . تقديم إقرار الذمة المالية-8
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13 

 

 خاصة بها تقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من          مستقلة يكون للهيئة ميزانية  
  .قبل المؤتمر الوطني العام باسم الهيئة

14 

 

ح رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بهيئة تقصي الحقائق والمصالحة مكافأة          يمن
  .شهرية تحدد بقرار من المؤتمر الوطني العام

وتضع الهيئة الئحة للمرتبات والمكافآت بالنسبة لألشخاص الذين يتم تعيينهم          
في الهيئة، أو تستعين بهم الهيئة في القيام ببعض المهـام، وشـروط التعيـين          

  .عتمد من مجلس الوزراءوكيفيته، وتُ
15 

 

يحلف رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئـة تقـصي الحقـائق والمـصالحة             
  :وأعضاء اإلدارات واللجان التابعة لها قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية

أقسم باهللا العظيم أن أؤدي عملي باألمانة والصدق والنزاهـة وأن أحتـرم              "
  ".اإلعالن الدستوريالحقوق الشرعية و

ويكون حلف اليمين بالنسبة ألعضاء الهيئة أم رئيس المؤتمر الوطني العـام            
  .ويحلف أعضاء اإلدارات اللجان اليمين أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة

16 

 

 للهيئة سلطة أمر األشخاص وتفتيش األماكن وضـبط المـستندات واألدلـة             -
 وزيارة األماكن ذات الصلة بالموضوعات التي تحقق فيها، ويكون          وتحريزها

لألشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة تقـصي         
  .الحقائق والمصالحة سلطة الضبطية القضائية في هذا الشأن
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  . للهيئة االستعانة بأعضاء الشرطة وغيرهم من موظفي اإلدارة المحلية-
ـ                للهيئة واللجا  -  ةن التابعة لها أن تطلب من أي شـخص أن يكـشف عـن أي

معلومة أو وثيقة أو مادة لديه يكون لها عالقة بموضوع البحث الذي تقـوم              
  .به الهيئة وأن تستجوب أي شاهد وأن تُحلفه اليمين القانونية المقررة

 للهيئة العمل على تلقي معلومات في دولة أخـرى وتقـوم وزارة الخارجيـة            -
  . من الدولة المقصودةة الحصول على الموافقبالعمل على

 للهيئة اتباع الطرق الودية وبذل المساعي الحميدة لحل المنازعات بمـا فـي              -
ذلك إجراء الوساطة والقيام بالتحكيم ولها أن تستعين بالـشيوخ والحكمـاء            

  .ممن عرفوا بدور فعال في حل النزاعات األهلية بالطرق العرفية
17 

 

  :تقدم اهليئة عند االنتهاء من كل ملف
  .تقريراً إجمالياً يتضمن توصيات إجمالية -1
 ترفق بالتقرير اإلجمالي على أن يـشمل        ة تقريراً تفصيلياً لكل ملف على حد      -2

  :التقرير التفصيلي ما يأتي
  . بياناً وافياً بالوقائع مدعماً باألدلة-أ

 خالل الدراسة والتحقيق متضمنة تحديـداً        النتائج التي تم التوصل إليها من      -ب
  .دقيقاً لحجم األضرار وللمسؤولية ولألشخاص ذوي العالقة لها

  . ما قامت به الهيئة في سبيل محاوالت الصلح بين األطراف-ج
 إصدار توصيات بشأن طرق معالجة االنتهاكات أو حل المنازعات بمـا فـي              -د

ـ         خاص أو وقـائع إلـى الجهـة        ذلك اتخاذ إجراءات أو تدابير أو إحالة أش
  .المختصة

18 
 

تقوم اهليئة بالنظر فيما يحال إليها من كل من
ُ

:  
  . المؤتمر الوطني العام-
  . الحكومـــــــة-
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  . مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان وضحايا االنتهاكات-
ن العرض من وكالئهم أو محامين       أطراف المنازعة أو أحدهم، ويجوز أن يكو       -

  .عنهم بموجب وكاالت خاصة
  . وزيــر العـــدل-

ـ             قـضية إن رأت     ةكما يجوز للهيئة أن تبادر من تلقاء نفسها بالنظر في أي
  .وجهاً لذلك

19 

 

للهيئة إذا تبين لها أن هناك نقصاً أو قصوراً في التحقيقات أو تناقضاً فيهـا               
التقرير إلى اللجنة المكلفة  بالموضوع لمزيد من الدراسـة والتقـصي            أن تُعيد   

  .وجمع األدلة، ولها أن تحيله إلى إدارة أو لجنة أخرى
20 

 

تصدر قرارات استحقاق التعويض عن اإلدارات أو اللجان الخاصـة وتحيـل            
شكل لتقـدير التعـويض وتحديـد    الهيئة قرار التعويض بعد اعتماده إلى لجان تُ     

  .نوعه وآلية صرفه
كما يجوز للهيئة اإلحالة للمحاكم المدنية أو الجنائية أو اإلحالة إلـى لجـان              

  .للتحكيم والمصالحة والعفو
21 

 

سـرار أو   أيحظر على العاملين بالهيئات المذكورة في هذا القانون إفشاء أي           
  . وثائق وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لمهامهمة تسريب أيمعلومات أو بيانات أو

22 

 

تعمل الهيئة على اتخاذ ما يلزم من تـدابير وإجـراءات لحمايـة الـشهود               
  .م اللجان المختصةاوتشجيعهم على اإلدالء بأقوالهم أم
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  الفصل الرابع
  التعويضات

23 

 

ض النتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق اإلنسان الحصول علـى         لكل من تعر  
 ويكون التعويض بـصورة أو أكثـر مـن الـصور            ،تعويض مناسب من الدولة   

  -:اآلتية
 دفع التعويض المالي عن الضرر المادي، عما لحق المضرور من خـسارة             -1

دون ما فاته من كسب، في حالة كان الخطأ الناشئ عنه الضرر وقع بـدافع               
  .سياسي

  . تخليد الذكرى على النحو الذي تقرره الهيئة-2
  . العالج وإعادة التأهيل وتقديم خدمات اجتماعية-3
 صورة من الصور التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بنـاء             ة أي -4

  .اقتراح هيئة تقصي الحقائق والمصالحةعلى 
24 

 

ة يعينها مجلس إدارة الهيئة برئاسة قاض تقوم        يحدد التعويض بقرار من لجن    
  .بتقدير التعويض مكونة من خمسة أعضاء على أن يتم اعتماد القرار من الهيئة

25 

 

صـندوق تعـويض (ينشأ بقرار من المؤتمر الوطني العام صـندوق يـسمى     
قلة يتـولى دفـع    تكون له الشخصية القانونية والذمة المالية المـست       ) الـضحايا

التعويضات المستحقة بموجب هذا القانون بعد انتهاء هيئة تقصي الحقائق مـن            
  .أعمالها
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ويحدد في قرار اإلنشاء موارد الصندوق وكيفية تمويلـه ويـصدر بتنظـيم             
الصندوق الئحة من مجلس الوزراء على أن تتضمن قواعد تقـدير التعـويض             

لمستفيدين منه ويحـل الـصندوق      وطرق دفعه ومواعيده وكيفيته واألشخاص ا     
  .محل صاحب الحق في مطالبة الملزم بالتعويض

واستثناء من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذه المادة يجوز            
أن يبدأ الصندوق في صرف تعويضات مستعجلة للحاالت التي تقرر هيئة تقصي            

  .الحقائق استعجالها، وتنظم الالئحة ضوابط االستعجال
26 

 

 فيما يخصه، اتخاذ    على وزارة العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه، كلٌّ        
اإلجراءات الالزمة إلنهاء حاالت االعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من أتبـاع           
النظام السابق، في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ صدور هـذا القـانون،              

النيابة المختصة دون أن يعد االعتقال باطالً في حالة توافر دالئـل  بإحالتهم على   
  .كافية على ارتكابهم أفعاالً تُعد جرائم قانوناً، أو بإطالق سراحهم

27 

 

والتـي  . م1997 لسنة   11التسقط الجرائم التي ارتكبت قبل نفاذ القانون رقم         
 الجنائيـة   ىو أمنية أو عسكرية وال تنقـضي الـدعاو        ارتكبت لدوافع سياسية أ   

  .بشأنها بمضي المدة

  الفصل اخلامس
  دعم العدالة االنتقالية

28 

 

  . العقارية بناء على قانون يصدر بالخصوص المظالمتُنشأ هيئة مستقلة لرد
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29 

 

ة بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام للنظر في قرارات          تُشكل لجنة قانوني  
 وعلـى   ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة        ،منح الجنسية الليبية  

  :األخص اقتراح ما يلي
 سحب الجنسية الليبية عن كل من صدر له قرار بمنحها اعتبـاراً مـن يـوم                 -

  .م15/2/2011
 كل من منحت له تحقيقاً ألغراض عسكرية         سحب وإسقاط الجنسية الليبية عن     -

  .أو توجهات سياسية في النظام السابق
 سحب وإسقاط الجنسية الليبية عن كل من منحـت لـه بالمخالفـة ألحكـام                -

  .التشريعات النافذة فترة صدور قرار المنح
ويكون السحب واإلسقاط بموجب قرارات مسببة من الجهات التنفيذية وفقـاً           

لفقد الجنسية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرارات الـصادرة         للقواعد العامة   
عن هذه اللجنة، كما يجوز للجنة ممارسة كافة الصالحيات الالزمة لتحقيق ذلـك   
من طعن في عدم دستورية القوانين والقرارات التي منحـت الجنـسية الليبيـة             

  .استناداً إليها
30 

 
إذا تم رد األموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة طواعية تنقضي الـدعوى            
الجنائية بشأنها، وإذا ثبت في أي وقت وجود أموال لدى الجاني لم يردها فعلـى      

  .النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية
  الفصل السادس
  أحكام ختامية

31 

 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد على ألف دينار             
كل من يمتنع عن تمكين الجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون من االطالع علـى              
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أي أدلة أو مستندات في حوزته أو يرفض المثول أمام هيئة التقصي والمصالحة           
  .أو لجانها دون عذر مقبول

32 

17 

بـشأن إرسـاء قواعـد المـصالحة        . م2012 لسنة) 17(يلغى القانون رقم    
 بموجبـه    المحدثة الوطنية والعدالة االنتقالية وتعديله وتؤول كافة أصول الهيئة       
  .والعاملين بها إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون

33 

 

هذا القانون بقرار من المؤتمر الوطني العـام بنـاء          تصدر الالئحة التنفيذية ل   
على عرض من هيئة تقصي الحقائق والمصالحة علـى أن تبـين اإلجـراءات              

  .الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
34 

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينـشر             
  .في الجريدة الرسمية

   ليبيا– العام املؤمتر الوطني
  صدر في طرابلس

  .هـ1435/محرم/28: بتاريخ
  .م2/12/2013: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2013لسنة ) 130(رقم 

   ميالدي2012لسنة ) 59(بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
  بشأن نظام اإلدارة احمللية

  :جملس الوزراء
  العـطد االـبع
  .تعديالتهو يالن الدستورـعلى اإلع -
 وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانية والحـسابات والمخـازن            -

  .وتعديالتهما
ـ  2010لسنة  ) 12(قانون رقم   الى  ـوعل -  بـشأن إصـدار قـانون      ،الديـ مي

   .ـة التنفيذيتهعالقات العمل والئح
 .حلية ميالدي، بشأن نظام اإلدارة الم2012لسنة ) 59 ( رقمى القانونـوعل -
ميالدي، في شأن   2012لسنة  ) 10( وعلـى قرار المؤتمـر الوطني العام رقم        -

 .منح الثقة للحكومة المؤقتة
لسنة ) 1( وعلـى قـرار نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة رقم           -

 .ميـالدي، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها2012
بتـاريخ  ) 4009/م.ح( وعلـى ما عرضه وزير الحكم المحلي بكتابـه رقـم            -

 .ميالدي2013/مارس/5بتاريخ ) 555(ميالدي، وكتابه رقم 2/12/2012
) 00151( وعلــى كتــاب أمــين عــام مجلــس الــوزراء رقــم       -

 .ميالدي03/1/2013بتاريخ
ــم  - ــوزراء رق ــس ال ــاب أمــين شــؤون مجل ــى كت ــاريخ ) 601( وعل بت

 .ميالدي17/3/2013
ستثنائيين الثالث والخـامس   وعلـى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيه اال   -

 .ميالدي2013لسنة 
  قـــــرر

1 

مـيالدي،  2012لـسنة   ) 59(يعمــل بأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم       
  .بشأن نظام اإلدارة المحلية المرفقة بهذا القرار
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2 

وعلى ، ويلغـــى كل حكم يخالفه   ، يعمــل بهذا القرار من تاريخ صدوره     
  .وينشـــر في الجريدة الرسمية،  المختصة تنفيذهالجهات

  
   ليبيا-جملس الوزراء 

  صدر في طرابلس
  . هجري1434/جمادى األول/20: بتاريخ

  .ميـــالدي01/4/2013: الموافق
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   ميالدي2012لسنة ) 59(الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
  بشأن نظام اإلدارة احمللية املرفق بقرار جملس الوزراء

   ميالدي2013لسنة ) 130(رقم 
  الباب األول

  أحكام عامة وتعريفات
  الفصل األول
  أحكام عامة

1 

 

 الالئحة وملحقاتها على المحليات المكونة لنظـام اإلدارة          هذه تسـري أحكام 
  .المحلية في دولة ليبيا

2 

كام التي نص عليهـا  تعتبر المالحق التي تصدر لبيان المحليات وتتضمن األح     
  .القانون جزءاً ال يتجزأ من الالئحة

  الفصل الثاني 
3 

 

فـي مقام تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالمسميات والمصطلحات اآلتيـة           
  : المعاني المقابلة لكل منها

  .دولــة لـيبيـا: الدولة
  .وزير الحكم المحلي: الوزير

  .ليوزارة الحكم المح: الوزارة
  .المحافظات والبلديات والفروع البلدية والمحالت: احملليات
  .مجالس المحافظات أو البلديات بحسب األحوال: االس
  . رئيس مجلس المحافظة: احملافظ
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  .رئيس المجلس البلدي: العميد
  .وكيل ديوان المحافظة أو وكيل ديوان البلدية بحسب األحوال: الوكيل
  .دارة المحليةقانون نظام اإل: القانون
  .الالئحة التنفيذية لقانون نظام اإلدارة المحلية ومالحقها: الالئحة

كافة الوحدات والمكونات الوظيفية لألجهـزة اإلداريـة      : اجلهاز اإلدارة احمللـي
  . بالمحافظات أو البلديات بحسب األحوال

  .وحدات الجهاز اإلداري المحلي: الوحدة اإلدارية
  . الفرع البلدي: الفرع

القوانين واللوائح المنظمة لإلدارة المحلية وغيرها من التشريعات        : التشريعات
  .ذات العالقة

، اللوائح الخاصة بأي من وحدات الجهـاز اإلداري المحلـي   : اللوائح الداخلية
والتنظـيم  ، واألوامـر ، ومعـدالت األداء  ، والمالكـات ، وأوصاف الوظائف 

الـصادرة عـن الجهـات      ، وراتوالمنـش ، والتعليمات، والقرارات، الداخلي
  . المختصة

  . التنظيم الداخلي المعتمد لوحدات الجهاز اإلداري المحلي: التنظيم
  . المشروعات التابعة أو القائمة بالمحافظة أو البلدية: ملشروعاتا

  :الباب الثاني
  وحدات اإلدارة احمللية واللجان املتخصصة 

  :الفصل األول
  وحدات اإلدارة احمللية 

4 

 

تتولـى وحدات اإلدارة المحلية وفي نطاق االختصاص اإلداري لكل منها في           
 المحلية التـي  تحدود السياسات والخطط العامة للدولة تأدية المهام والمسؤوليا 
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وذلك فيما  ، تقوم بها الوزارات وما في حكمها بمقتضى التشريعات المعمول بها         
عدا المرافق الوطنية العامة أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار مـن              

وتمارس وحدات اإلدارة المحلية اختصاصاتها تحت اإلشـراف        ، مجلس الوزراء 
  .المباشر للمحافظ، أو عميد البلدية، أو الفرع البلدي بحسب األحوال

5 

 

 اإلدارة المحلية على تنفيـذ الـسياسات العامـة          تقتصر اختصاصات وحدات  
  .للدولة ذات الطابع المحلي

6 

 

تُـدار المحليات بواسطة مجالسها المحلية المنتخبة وفقـاً ألحكـام القـانون     
  .وهذه الالئحة

7 

 

  : ات تكون األحكام المنظمة إلدارتها وفقا لما يليعند إنشاء ودمج وإلغاء المحلي
  .  فـي حالة اإلنشاء يتم انتخاب المجلس وفقاً للقانون-1
 . فـي حالة اإللغاء ينتهي عمل المجلس-2
 فـي حالة الدمج يتولى وزير الحكم المحلي تكليف من يتولى تسيير أعمـال     -3

 .المحلية الجديدة إلى حين انتخاب المجلس

8 

 

 تُنشأ بالمحافظات وحدات إدارية تكون لها اختصاصات الوزارات ذات العالقة           -أ
المباشرة بالمواطنين، تتولى تنفيذ ما تكلف به من سياسات الوزارات ومـا            
في حكمها داخل نطاق المحافظة في المرافق المختلفة، كالصحة، والتعلـيم،           
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قتصاد، واإلسكان، والمرافق، والتخطيط العمراني، والزراعة، والثـروة        واال
الحيوانية والبحرية، والعدل، والداخلية، والثقافـة، واإلعـالم، والرياضـة،          
والشؤون االجتماعية، والعمل والتأهيل، والمواصالت، والصناعة، والمالية،       

  . واالتصاالت، والسياحة، والطاقة والكهرباء، وغيرها
يراعــى في تنفيذ أحكـام الفقرة السابقة ما يصدر عـن وزيـر الحكـم               -ب

 .المحلي وفقــاً ألحكــام القانون
9 

 

أ بالبلديات وحدات إدارية محلية تختص بمهام ومسؤوليات محلية ذات          ـنشتُ
علقة بتقـديم الخـدمات للمـواطنين       عالقة مباشرة باإلشراف على األعمال المت     
  : والمقيمين داخل دائرتها وذلك وفقاً لما يلي

 الصحة  – الحاضنات للمشاريع الصغرى     – الرخص المحلية    –الحرس البلدي   
 – المقـابر العامـة      – المحـاجر    – النظافة العامة    – اإلصحاح البيئي    –العامة  

 – غـاز المنـازل   –ي  المياه والصرف الصح–الحدائق والمنتزهات والمصائف    
 السجل  –السير على الطرقات    و النقل العام    –اإلنارة العامة بالميادين والشوارع     

  . شؤون البناء والهدم– األمالك العامة والتخطيط العمراني –المدني 
10 

 

مكاتب تابعة لها في المحافظـات      و  الحكومية إقامة فروع أ   يجـوز للجهـات   
 الفروع البلدية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للدولة بالتنسيق          والبلديات أ و  أ

تؤدي هذه الفروع مهامهـا ومـسؤولياتها       والبلديات،  ومع مجالس المحافظات    
ة دون أن يخل     عميد البلدي  وتحت اإلشراف اإلداري العام بالتنسيق مع المحافظ أ       

  .اإلدارية للجهات الحكومية التي تتبعهاوالمالية وذلك بتبعيتها الفنية 
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11 

 

تكون العالقة اإلدارية بين المحليات ووحدات اإلدارة المحلية التي تنشأ بهـا            
أو الفروع  ، ، وتمارس اختصاصاتها في البلديات    عالقة إشراف ومتابعة وتوجيه   

  . البلدية، أو المحالت تحت التبعية اإلدارية المباشرة للسلطة المحلية للبلديات
ويكون للمحافظ صـالحيات اإلشـراف والتوجيـه علـى جميـع العـاملين              

  . بالمحافظات والبلديات وفقاً للقانون
12 

 

تتولـى المحافظات تقديم التسهيالت للجامعات والمعاهـد العليـا والمراكـز           
  :بصورة مباشرة أومن خالل البلديات وفقاً لما يلي، البحثية

  . التسهيالت القانونية والفنية-1
 .ساسية المطلوبة التسهيالت الالزمة لتوفير المواقع التي تكفي للمرافق األ-2
 التسهيالت األمنية الالزمة من خالل الجهـات المختـصة وبمـا يتماشـى              -3

 .وطبيعتها

13 

 

يجـوز إنشاء مشروعات مشتركة بين المحليات فـي المجـاالت المختلفـة            
   .بشرط موافقة من مجلس التخطيط اإلقليمي بالتنسيق مع وزير التخطيط

14 

 

تُنشـأ المحميات الطبيعية بقرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض من           
وزير الحكم المحلي وباقتراح مجلس التخطيط اإلقليمي على الوزير، وتتـضمن           

  .القرارات حدود المحميات ومساحاتها
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15 
 

مختار المحلة باختـصاصات موسـعة   يجـوز في المناطق النائية أن يفوض     
  . تكفي إلدارة تلك المناطق

16 
 

يكون لكل محافظة أو بلدية طابع تخصصي مبنـي علـى الميـزة النـسبية               
لمواردها الطبيعية أو التاريخية أو الجغرافيـة أو البـشرية أو الـصناعيـة أو            

  . ايتها أو تنميتها والنهوض بمرافقهاالزراعية أو البيئة النباتية، بهدف حم
17 

 

تخصـص كل بلدية وفق المخطط المعتمـد جزءاً مـن إجمـالي مـساحتها             
إلنشاء المرافق البلديـة المملوكة للدولـة التي ال يجوز التصرف فيهـا بنقـل             

  : وعلى األخص ما يلي، جهةةالملكية أو فرض حق ارتفاق عليها ألي
  .الندواتو قاعة للمؤتمرات  البلدية متضمناًىبنم -1
  . المسجد البلدي-4.           الفندق البلدي-3.            الميدان البلدي -2
  . حديقة البلدية-7.         المسرح البلدي-6.              الملعب البلدي-5
  . مستوصفات ومستشفى البلدية-8
  . مراكز الحرس البلدي والشرطة-9

  .  مؤسسات اإلصالح والتأهيل-10
  . المالجئ-11
  . المقابر-12
  . الحاضنات-13
  . السكن االقتصادي المؤقت للفقراء-14
  . األسواق العامة-15
  . السلخانات-16
  . المناطق الصناعية-17
  . ع والمواصالتا المناطق الخاصة بوزارتي الدف-18
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  . مواقف السيارات-19
  . المتاحف-20
  .ركزية المكتبات الم-21
  . اآلثار الواقعة داخل حدود البلدية-22
  . الساحات العامة-23

لبلديـة واحتياجاتهـا    لي جميع األحوال يجب مراعـاة الطابع العـام         ــوف
  .الفعلية لذلك

  الفصل الثاني 
  اللجان املتخصصة 

18 

 
تشكل بقرارات من   " خصصةاللجان املت"تكـون بالمحافظة لجان دائمة تُسمى      

بحيث ال تقل كل لجنة عـن  ، مجلس المحافظة برئاسة وعضوية أعضاء المجلس  
ثالثة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يتم اختيارهم وفقاً لمعايير الكفايـة والجـدارة             

  . والخبرة المتجسدة في مجال اختصاص اللجنة المختارين لها
ات من خارج المحافظـة عنـد    ويجـوز لهذه اللجان االستعانة بكفايات وخبر     

  .الضرورة لبحث ودراسة مواضيع معينة
كمـا يجوز أن يتولى عضو مجلس المحافظة رئاسة وعضوية أكثر من لجنة            

  .في ذات الوقت
وتعمـل  ، وتكـون اللجان المتخصصة مسؤولة مباشرة أمام مجلس المحافظة   

ـ     ، تحت إدارة وتوجيه المحافظ    ى مجلـس   وتعرض تقاريرها ونتائج أعمالها عل
  .المحافظة العتمادها

19 
 

يبين التنظيم اإلداري الموحد لوحدات اإلدارة المحلية مسميات واختـصاصات      
  . اللجان المتخصصة

20 
 

تتم عملية اختيار رؤساء وأعضاء اللجان في اجتمـاع مجلـس المحافظـة             
ويجوز أن يرشح عضو المجلس نفسه للجنـة        ،  السري المباشر  بطريق االقتراع 
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التي يكون لديه استعداد للعمل فيها، وإذا زاد عدد األعضاء المرشحين أو نقص             
عن العدد الالزم للجنة يتولى مجلس المحافظة بالتوافق أو بـاالقتراع الـسري             

  . اختيار العدد الذي تتطلبه اللجنة
21 

 
تَنعقـد جلسات اللجان المتخصصة بناء على دعوة رؤسائها أو عضوين من           

  . أعضائها
22 

 
ال تكون مداوالت اللجان المتخصصة صحيحة إال إذا حضرها أكثر من نصف            
عدد أعضائها وتحدد النتائج التي ينتهي إليها تقرير اللجنة وفقاً لرأي األغلبيـة             

  . فإذا تساوت اآلراء رجح الجانب الذي منه الرئيس، سيطة للحاضرينالب
23 

 
تتولـى اللجان المتخصصة إعداد التقارير الالزمة عن الموضـوعات التـي           
أحيلت إليها أو دراستها بصورة مباشرة، ويجب أن يشتمل التقرير على ملخص            

ي بنيت عليها ورأي األغلبية الذي أقرته اللجنـة،         اآلراء المختلفة واألسباب الت   
ويتولى رئيس اللجنة شرح التقرير الخاص بلجنته للمجلس، وفي جميع األحوال           

  .يجب أن يتضمن التقرير توقيعات رؤساء وأعضاء اللجان
24 

 
ن تاريخ إحالة   يجب على اللجان أن تقدم تقاريرها في مدة ال تتجاوز شهراً م           

فإذا انقضى الميعاد دون أن تقدم   ، األوراق إليها، ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر       
اللجنة تقريرها كان لرئيس المجلس أو ألي عضو من أعضائه أن يطلب عرض             

  .الموضوع على المجلس ليتخذ بشأنه ما يراه
25 

 

ان بسبب الوفاة أو االستقالة أو غير ذلك مـن          إذا خال مكان رؤساء وأعضاء اللج     
  .األسباب يختار المجلس في أول جلسة عادية له من بين أعضائه من يحل محله
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  الباب الثالث
  جمالس الشورى و االنتخابات احمللية

  الفصل األول
  :جمالس الشورى

26 
 

يخـصه مجلـساً لـشورى       فيما   يختار مجلس المحافظة ومجلس البلدية كلٌّ     
يضم خبراء ومستشارين وعلمـاء غيـر       ، أو مجلساً لشورى البلدية   ، المحافظة

ويعـد  ، متفرغين من المشهود لهم بالكفاية والخبرة واالهتمام بالشؤون المحلية        
المجلس بمثابة هيئة استـشارية تتـولى تقـديم المـشورة ودراسـة وبحـث               

  .الموضوعات ذات العالقة بالمحافظة
27 

 
 وتحدد المعاملة   –يتم اختيار مجالس الشورى وفقاً لألحكام المقررة بالقانون         

المالية لرؤساء وأعضاء مجالس الشورى بقرار من مجلس الوزراء بناء علـى            
  .عرض الوزير

28 
 

  :ما يلي يشرتط يف عضوية جملس الشورى 
  . أن يكون مواطناً ليبياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية-1
 . أن يكون كامل األهلية وأال يقل عمره عن أربعين سنة ميالدية-2
 أن يكون محمود السيرة والسلوك ومن المشهود لهـم بالكفايـة والخبـرة              -3

 .واالهتمام بالشؤون المحلية
 أو جنحة مخلة بالشرف أو باألخالق        أال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية        -4

 .ما لم يرد إليه اعتباره
 أال يكون ممن تعاون مع النظام االنقالبي السابق، أو قام بتعذيب أو قتـل أو          -5

عراضهم، أو ساعد علـى ذلـك،       أقمع الليبيين أو االعتداء على أموالهم أو        
 . ويثبت ذلك من خالل الجهات المختصة
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29 
 

  : ميارس جملس الشورى االختصاصات واملهام التالية 
 المشاركة في اجتماعات مجلس المحافظة أو البلدية التي يدعى إليهـا دون             -1

 .أن يكون ألعضائه حق التصويت
 دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه مجلس المحافظة أو المجلس البلـدي            -2

اء الرأي فيها والمقترحات التي يراها      أو رئيس مجلس الشورى وبحثها وإبد     
 .وتوصياته بشأنها

 المبادرة بدراسة وبحث األمور ذات الطابع العـام بالمحافظـة أو البلديـة،              -3
 . وتقديم أية توصيات بشأنها لمجلس المحافظة أو البلدية بحسب األحوال

 .  إبداء الرأي في الخالفات المحلية التي تحال إليه-4
 المقترحات التي تحال إليه والمقدمة لمجلـس المحافظـة أو            دراسة وتقييم  -5

 .البلدية من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات
30 

 

 يكون لمجلس الشورى التوصية باالستعانة بخبـرات وكفايـات مـن غيـر      -1
أحيلت إليه أو تولى    أعضائه لالستنارة  بآرائهم في موضوعات معينة سواء         

  .بصورة مباشرة بحثها ودراستها
 لمجلس الشورى أن يطلب من وكيل الديوان تزويده بالبيانات والمعلومـات            -2

 .واإلحصائيات التي تساعده في إعداد دراساته وتوصياته ومقترحاته

  الفصل الثاني 
  االنتخابات احمللية 

31 

 

  :س احملافظة على النحو التايلتتكون جمال
) 500000( خمسة أعضاء على األقل للمحافظات التي يقل عدد سكانها عن            -1

  .خمسمائة ألف مواطن وعضو عن كل مائة ألف نسمة بعد ذلك
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 . عضو من النساء-2
 . عضو من ذوي اإلعاقة من الثــوار إن وجد-3
 .  عمداء البلديات الواقعة في نطاق المحافظة-4

32 

 

  : تتكون االس بالبلديات على النحو التايل
مـائتين  ) 250000( عدد خمسة أعضاء للبلديات التي يكون عدد سـكانها           -1

  .وخمسين ألف مواطن فأقل، وسبعة أعضاء لما زاد عن ذلك
 . عضو من النساء-2
 .  عضو من ذوي اإلعاقة من الثوار إن وجد-3

33 

 

كمـا  ، ألغراض االنتخابات المحلية تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحـدة         
  .تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة

34 

 

يشترط فـيمن يترشـح   ، باإلضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون      
لبلديات أن يكون مقيداً فـي جـداول االنتخـاب          لعضوية مجالس المحافظات وا   

بالمحافظات والبلدية التي يرشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة قانوني فـي             
  . نطاقها

35 
 

ال يجوز لمنتسبي الجيش الوطني والهيئات المدنية النظامية وأعضاء الهيئات        
  .المحليةالقضائية الترشح لعضوية المجالس 

كما ال يجوز أن يترشح لالنتخابات األشخاص الذين تم انتخـابهم لـدورتين             
  . سواء كانت متتالية أو متفرقة
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36 

 

تعتبر األوراق والمستندات أو الصور الضوئية التي يقدمها المترشـح عـن            
راقاً رسمية مرفقة مـن     نفسه أو خبرته وكل ما يتعلق بالترشيح واالنتخابات أو        

  .طرفه ويتحمل المسؤولية القانونية عنها في حالة التالعب أو التغيير
37 

 

  : ًيكون تشكيل جلان االنتخابات احمللية وفقا لآلتي
 تُشكـل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنـة مركزيـة             -1

تة أعضاء تتولى اإلشراف على االنتخابات      لالنتخابات المحلية من رئيس وس    
  .المحلية

 تُشكـل بقرار من الوزير بناء على عرض اللجنـة المركزيـة لالنتخابـات              -2
المحلية لجان فرعية لإلشراف على االنتخابات المحلية تتكون مـن رئـيس            

 . وأربعة أعضاء
يـة  ويجـوز أن يشارك في مراقبة االنتخابات منظمات المجتمـع المـدني الوطن   
  . ومراقبون دوليون معتمدون وتخضع االنتخابات المحلية لمعايير النزاهة والوطنية

38 
 

 الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلـي          تُحـدد بقرار من مجلس   
الضوابط الالزمة لعمل اللجان االنتخابية واإلجراءات الخاصة بالطعون االنتخابية         

  .وفقاً للتشريعات 
39 

 
إذا خـال مكان أحد أعضاء المجلس المحلي قبل انتهاء مدة عـضويته حـل              

 األصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم        محله الشخص الحاصل على عدد    
 االنتخابـات التكميليـة     ييوجد يجرى انتخاب تكميلي بالطريقة ذاتهـا، وتجـر        

الستكمال تشكيل المجالس أو لشغل المقاعد الحالية في أي وقت، وفـي جميـع              
  .ة لمدة عضوية سلفهلاألحوال تكون مدة العضو الجديد مكم
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40 

 

تُـدرج في ميزانية الوزارة المبالغ الالزمة لتغطية تكاليف االنتخابات المحلية        
على أن تتحمل الوزارة مـن مخصـصاتها التـسييرية          ، مرة لكل دورة انتخابية   

  . تكاليف االنتخابات التكميلية
41 

 

ت الصحيحة التي أعطيـت فـي   يتـم االنتخاب باألغلبية النسبية لعدد األصوا   
  .االنتخابـات

42 
 

يشتـرك في االنتخابات المحلية الناخبون المقيـدة أسـماؤهم فـي جـداول             
  . فيها االنتخابياالنتخاب بالدائرة االنتخابية التي يجر

43 
 

تخـاب   االنتخاب لكامل مدة المجلس البالغة أربع سنوات ويكون االن         ييجـر
  .لتجديد المجلس خالل الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته

44 
 

  :ًيتوىل عضو الس طبقا للقواعد املقررة يف القانون املهام اآلتية
  . حضور اجتماعات المجلس بصفة دورية والمشاركة في أعماله-1
 . تقديـم األسئـلة وطلبـات اإلحاطـة-2
 .للجان واالشتراك في عضويتها بحسب األحوال رئاسة ا-3
 تقديـم المقترحات وورقات العمل في كل القضايا التي يتم تكليفه بدراستها            -4

 .أو يرى أهمية تقديم مقترحات بشأنها
 . تقديـم التقاريـر الدوريـة عن األعمـال التي يكلف بها-5
 .جلس أية أعمال أخرى ذات العالقة باختصاصه يكلفه بها الم-6
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45 
 

يحظـر على المحليات التعاقد بالذات أو بالواسطة مـع رؤسـاء وأعـضاء             
المجالس المحلية، كما يحظر على رؤساء وأعضاء المجالس حـضور جلـسات            
المجلس أو لجانه إذا كانت لهم أو ألحد أقاربهم أو أصـهارهم لغايـة الدرجـة                

أو إذا كان ، مسائل المعروضةصلحة شخصية في ال   الرابعة بالذات أو بالواسطة م    
أو قيما ،أو وكيالً، لمن له فيها مثل هذه المصلحةوصيا ، .  

46 
 

تُقـدم االستقالة من عضوية المجلس إلى العميد أو المحافظ بحسب األحوال،           
 لتقديمها، و تعتبر االسـتقالة      ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تالية       

  .مقبولة بموافقة المجلس عليها، ويخطر الوزير بذلك
ن حضور جلسات المجلـس أو لجانـه   عوإذا تغيب العضو بدون عذر مقبول     

أكثر من ثالث مرات متتالية أو عن ربع عدد جلـسات المجلـس فـي الـدورة                 
لسة تحدد بعـد    الواحدة يصدر المجلس قراره بدعوة العضو لسماع أقواله في ج         

  . خمسة عشر يوما من إخطاره بموعدها
كمـا يصدر المجلس قراره باعتبار العضو مستقيالً بأغلبية ثلثي أعـضائه،           
وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه، أو إذا غاب العضو عن                 

  .الحضور في الجلسة المشار إليها
47 

 
ة عن أي من أعضاء المجلس أو المحافظ أو العميد أو مجلـس             تُحجـب الثق 

الشورى أو الوكيل بقرار يصدر عن مجلس المحافظة أو البلدية بحسب األحوال            
  .بأغلبية ثلثي األعضاء

48 
 

  :تسقط العضوية بالس يف إحدى احلالتني التاليتني
  .في القانون وهذه الالئحة فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها -
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 .  إخالله بواجبات العضوية أو مقتضياتها-
وفـي جميع األحوال يجب صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية، وذلك            
بعد دعوة العضو لسماع أقواله فـي المواعيـد، وطبقـاً للقواعـد وباألغلبيـة          

  .المنصوص عليها في المواد السابقة
49 

 

تعتبر الطعون المتعلقة بانتخابات مجـالس المحافظـات والبلـديات طعونـاً            
  .انتخابية وفقاً للتشريعات النافذة

  الفصل الثالث
  إجراءات اجتماعات االس

50 
 

يجـب على المجلس المنتخب عقد اجتماعه األول خالل ثالثـين يومـاً مـن             
  .إعالن نتائج االنتخابات 

،  المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل           ويعقد
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك بنـاء             

  .على دعوة من الوزير أو رئيس المجلس أو من يقوم مقامه أو ثلث األعضاء
51 

 

ل الجلـسات العاديـة للمجلـس       يراعـى في إعـداد ومناقشة جـدول أعما     
  : الترتيب التالـي

  . مراجعـة واعتمـاد محضر الجلسة السابقة-1
 . المسائل المستعجلة والبت فيها حسب أهميتها-2
 . المسائل المؤجلة في االجتماعات السابقة بترتيبها حسب تاريخ تأجيلها-3
 . متابعة قرارات وتوصيات المجلس السابقة-4
 .ـة البنـود الدائم-5
 . المسائل العادية المعدة والمعروضة لالجتماع-6
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 . ما يستجد من أعمال-7
ويلـتزم األعضاء بمراعاة الترتيب الوارد بجدول األعمال وعدم االنتقال إلى          

 من سابقتها، فإذا تعذر إتمام النقاش بـصددها  تهاء كليا مسائل أخرى إال بعد االن    
ـ        ى جلـسة أخـرى، وتعـد محاضـر         جاز لرئيس الجلسة تأجيل النظر فيها إل

  . االجتماعات وفقاً ألحكام القانون
52 

 

أن يرجئ الفصل فيهـا     ، يجـوز للمجلس بعد البدء في مناقشة مسألة معينة       
 وله أن يحيلهـا إلـى       ،إلى جلسة أخرى الستكمال بعض البيانات أو المعلومات       

كما يجـوز  ،  والمعلومات المطلوبة بشأنها  لجنة من المختصين الستيفاء البيانات    
له في المسائل المستعجلة أن يكلف أحد أعضائه لموافاته بما يلزم من بيانـات              

  . له البت فيها قبل انتهاء الجلسةىليتسن
53 

 
وفي حالة غيابه أو تعـذر عليـه     ، يتولـى رئاسة اجتماعات المجلس رئيسه    

  .االجتماع أكبر األعضاء سنا يرأس القيام بمهامه
54 

 

وال يجوز  ، يتولـى رئيس الجلسة إدارة اجتماعات المجلس وتنظيم مناقشتها       
  .ألحد من األعضاء التحدث أثناء االجتماع إال إذا أذن له الرئيس بذلك

55 
 

 ويجب على المتحـدث  ،اتهميأذن الرئيس لألعضاء بالتحدث حسب ترتيب طلب   
تجنب ما أبداه غيره من األعضاء وعدم الخروج علـى الموضـوع المطـروح              

  .ويجوز للرئيس تحديد زمن الحديث لكل عضو يطلبه، للمناقشة
، وال يجوز ألي من أعضاء المجلس مقاطعة العضو المـأذون لـه بالتحـدث         

ضـوع، أو لـم   وللرئيس دون غيره تنبيه المتحدث إذا رأى أنه خرج عـن المو     
  .يراع القواعد الواجب اتباعها
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56 
 

يـأذن الرئيس لطالب الحديث دون مراعاة ترتيـب طلبـات األعـضاء فـي        
  :األحول اآلتية 

  . للمجلسة إذا طـلب العضو مراعاة أحكام الالئحة الداخلي-1
 . إذا طـلب العضو الرد على قول يتعلق بشخصه-2
 .و تصحيح مسألة معينة إذا طـلب العض-3
 . إذا قـدم العضو اقتراحاً بشأن كفاية المناقشة أو تأجيلها-4
 . التنبيـه عـن الخروج من جدول األعمال-5

57 
 

يحظـر على المتحدث استخدام العبارات الجارحة التي تمـس المجلـس أو            
  .لخوض في المسائل الشخصية بال مقتضىكرامة أحد أعضائه، كما ال يجوز له ا

وال يسـأل عضو المجلس عما يبديـه مـن مناقـشات أثنـاء اجتماعـات               
ومناقشات المجلس ولجانه شريطة أن تكون هذه المناقشات فـي حـدود البنـد           

  .المعروض للنقاش
58 

 
شارة جاز للـرئيس    إذا أخـل المتحدث بنظام الجلسة بالقول أو الفعل أو باإل         

  .إيقافه عن ذلك وإثبات ما قام به في محضر الجلسة 
59 

 
ال يجـوز ألي عضو في المجلس أن ينصرف أثناء انعقاد الجلسة إال بـإذن              

  .من الرئيس
60 

 
ر اجتماعـات   ال يجـوز ألي عضو من أعضاء المجلس التخلف عن حـضو          

ويجب على العضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يبلـغ   ، المجلس إال بعذر مقبول   
وفي جميع األحوال ال يجوز     ، أمين سر الجلسة بذلك وإال اعتبر تخلفه بدون عذر        
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التغيب عن حضور اجتماعات المجلس ألكثر من ثالث جلسات متتالية إال بـإذن             
  . المجلس

61 
 

ـوز للعضو الذي اقترح بنداً على جدول األعمال أو موضـوعاً أو سـؤاالً    يج
  .أن يسحبه قبل أو أثناء انعقاد الجلسة

62 
 

يكـون لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في االعتراض علـى مـا ورد              
أمين سر  بمحضر الجلسة وإبداء أسباب هذا االعتراض، وفي هذه الحالة يتولى           

  .الجلسة إبداء اإليضاحات الالزمة، فإذا استمر االعتراض بت المجلس في ذلك
63 

 

إذا اختـل نظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من االستمرار في تسييرها جـاز             
  .له رفع الجلسة أو تأجيلها إلى موعد الحق
64 

 

جلسة قفل باب المناقشة فـي الموضـوع المطـروح علـى            يعلـن رئيس ال  
  .المجلس بعد انتهاء طالبي الحديث من األعضاء

ويجـوز للرئيس اقتراح قفل باب النقاش قبل ذلك إذا رأى أن الموضوع قـد         
استوفى بحثه، فإذا قرر المجلس قفل باب النقاش في أي موضوع فـال يجـوز               

  .االستمرار في مناقشته بذات الجلسة
65 

 

يكـون النصاب الزماً لعقد االجتماع وال يشترط حصوله الستمرار االجتمـاع           
  . والتصويت
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66 
 

ال يجـوز بأي حـال من األحوال إفشاء القرارات والمناقشات أو المـداوالت      
الجتمـاع أو اإلدالء بأية بيانــات      أو مضمون الوثائق التي تم طرحهــا في ا       

  .إال بالطرق التي يقررها المجلس
67 

 
 مسائل ةللمجلس الحق في طلب استفسارات أو إيضاحات أو تقارير تتعلق بأي        

كما يجوز له أن يكلف أحد أعضائه أو إحدى لجانه بمتابعتها           ، يرى االهتمام بها  
  .طلبات تنفيذها واقتراح البرنامج الزمني لذلكوتحديد مهامها ومت

ويجـوز ألي عضو في المجلس أن يبدي أية تساؤالت، أو يطلب مزيداً مـن              
اإليضاحات الالزمة للتحقق من أية وقائع علم بها واإلجـراءات التـي اتخـذت              

  .بشأنها، وتقدم تساؤالته أو طلباته في جميع األحوال مكتوبة وواضحة ومحددة
 أمـام  لس المختص أو اللجنـة الـرد كتابيـا أو شـفويا         و المج ويكون لعض 

المجلس، وذلك خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ اإلخطـار بتقـديم الطلـب أو               
التساؤل، ولعضو المجلس أن يبدي تعليقه على إجابة العضو أو اللجنـة، كمـا              
يجوز لرئيس المجلس أن يسمح لرئيس اللجنة المختصة أو ألي عـضو آخـر              

  .داء مالحظاته بإيجازبإب
68 

 
تُنشـر القرارات الصادرة عن المجالس والمحافظين والعمداء بانتظام خـالل          

  .شهر من تاريخ صدورها بمقارها وكافة وسائل اإلعالم داخل نطاقها
  الباب الرابع 

  تنظيم وإدارة الس األعلى لإلدارة احمللية 
69 

 

يجتمـع المجلس األعلى لإلدارة المحلية بدعوة من رئيسه مرة كـل ثالثـة             
أشهر على األقل، ويدعى إلى االجتماع من يرى رئيس المجلس حضور جلساته            
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وتوجه الـدعوة إلـى     ، دون أن يكون لهم حق التصويت من الوزراء أو غيرهم         
ر يوماً علـى األقـل،      اجتماع المجلس قبل الموعد المحدد لالجتماع بخمسة عش       

ويرفق بها جدول األعمال والموضوعات الواردة به والدراسات واألبحاث التـي           
  .أعدت بشأنها

70 

 

يجتمـع المجلس اجتماعاً غير عادي في حالة الضرورة بنـاء علـى طلـب          
  .أو ثلث أعضائه، رئيس المجلس

71 

 

يتدخـل المجلس األعلى لإلدارة المحلية في فض النزاعات وحـل المـشاكل            
) المحافظات والبلديات (اإلدارية والقانونية التي تقع بين وحدات اإلدارة المحلية         

  .لتحل بالطرق الودية، فإذا تعذر حلها أحيل األمر إلى الجهات المختصة
72 

 
يتولـى المجلس دراسة وإبداء الرأي في الخطط والبرامج الخاصة باألقـاليم          
االقتصادية والمحالة إليه من مجلس التخطيط اإلقليمـي وإعـداد رأيـه فيهـا              

  .واعتمادها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء العتمادها ووضعها في خطة الدولة
73 

 

لمجلس صحيحاً إال بحضور أغلبيـة أعـضائه وتـصدر          ال يكـون اجتماع ا   
وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي      ، قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين   

  .منه الرئيس
74 

 

تُرفـع توصيات وقرارات المجلس إلى الوزير، والذي بدوره يرفعهـا إلـى            
  .ت المختصةرئيس مجلس الوزراء أو غيرها من الجها
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75 

 

يكـون للمجلس األعلى لإلدارة المحلية أمانة عامة تتبـع الـوزير يـصدر             
بتشكيلها وتنظيم عملها واختصاصاتها قرار منه وتتـولى الـشؤون المـشتركة       

  .للمحليات، ودراسة وبحث الموضوعات الواردة منها
  الباب اخلامس

  ليةاخلدمات احمل
  الفصل األول

  اخلدمات البلدية 
76 

 

يكـون المواطنون جميعاً متساوين في االستفادة من الخدمات المحلية التـي           
تقدم مجاناً، وفي الحاالت التي تفرض فيها رسوم بلدية مقابل خدمات معينـة أو        

ة تكاليفها، وتبقى في رصـيد المحليـات المعنيـة          ثمناً لمنتجات في حدود تغطي    
  .وتسوى حسب القانون المالي للدولة

77 

 

ينشـأ في كل بلدية تقسيم تنظيمي يهتم بالتنمية البشرية يعمل على تفعيـل             
أدواتها لتحقيق االرتقاء بأداء العنصر البشري في وحدات الخـدمات المحليـة            

ين في أفضل مستوى، ويقوم بجميع اإلجـراءات والتـصرفات          وتقديمها للمواطن 
التي تحقق السياسات والخطط لتنمية الموارد البشرية داخـل نطـاق البلديـة،             

  :ويتولى على وجه الخصوص اآلتي
  . متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ذات العالقة بالتنمية البشرية-1
  .سات المقررة في مجال التنمية البشرية التأكد من تنفيذ التشريعات والسيا-2
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 تنفيـذ الخطط المتوسطـة وقصيرة المــدى للتنميـة البـشرية علــى             -3
  .مستوى البلديـة

 القيام بالدراسات والبحوث ذات العالقة بأنشطة التنمية البشرية واالستثمار          -4
  .في العنصر البشري داخل النطاق اإلداري للبلدية

اء القدرات وبرامج التدريب وإعادة التأهيل وتـوفير         مراقبة تفعيل أسس بن    -5
  .اإلمكانيات الالزمة لذلك

  . متابعة نشاطات الرعاية الصحية األساسية-6
 مراقبة نشاطات تطوير القطاع الخاص وتحفيـزه الرتيـاد آفـاق التنميـة              -7

  .البشرية التي تستهدف الرقي المعرفي
دات القطاع الخاص في مجال      عقد جلسات استماع بين الوحدة ونشاطات وح       -8

  .التنمية البشرية
 دراسة المقترحات التي ترد إليها من فاعليات وحـدات ومراكـز التنميـة              -9

  .البشرية وتقديم المشورة الفنية لها
 إعداد التقارير الدورية عن نتائج أعمال الوحدة وإحالتهـا إلـى عمـداء              -10

  . والمحافظاتالبلدي
78 

 

ـأ في كل بلدية حرس بلدي يمارس اختصاصاته، ويعمل علـى حمايـة             ينش
  .المستهلك وأصحاب األنشطة االقتصادية

ولرجـال الحرس البلدي الـسلطات والـصالحيات المقـررة قانونـاً عنـد             
  .مباشرتهم اختصاصاتهم

79 
 

 تقـديم الخـدمات     ينشـأ في كل بلدية تقسيم تنظيمي يعمل من خالله علـى          
المتعلقة بالنشاط الترفيهي والنهوض به في المستوى الذي يقدم أفضل وأرقـى            
الخدمات بما يحقق االستفادة القصوى من وقت الفراغ، ويعود على المـواطنين            
المقيمين بالبلدية بالفائدة المرجوة واالستفادة الصحية واالجتماعيـة، وتجديـد          

  :الجهود، ولإلدارة على األخص ما يلينشاطهم بما يمكنهم من بذل أرقى 
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 اعتمـاد الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ السياسات المتعلقة بشؤون الترفيه          -1
  .الذي يستهدف ملء الفراغ للمواطنين المقيمين داخل نطاق البلدية

 اقـتراح المواقع والمقار التي تُفعل تقديم الخدمات الترفيهية وخاصة التـي            -2
مة مهرجانات األلعاب الترفيهية سـواء منهـا الفكريـة أو           تساعد على إقا  

  .الحركية لمختلف مراحل العمر
 إقامـة مجمعـات األلعـاب الترفيهيـة وألعـاب األطفـال فـي الحـدائق               -3

  .والمنتزهات العامة
 العمـل على إنشاء صاالت األلعـاب الترفيهيـة ذات المـضمون الثقـافي              -4

  .واالجتماعي وخاصة للشباب
ـل على إقامة المهرجانات الترفيهية والفنية الموسمية على المـستوى        العم -5

  .المحلي للبلدية
 تشجيـع األفراد من القطاع الخاص على إنشاء صاالت األلعاب الترفيهيـة،            -6

  .وإقامة ألعاب السرك واالستعراضات البهلوانية داخل نطاق البلدية
جتماعيـة ونـوادي العجـزة     تشجيـع إقامة المراكز واألندية الترفيهية واال  -7

  .وذوي االحتياجات الخاصة بالبلدية
 متابعـة الخدمات المتعلقة بالترفيـه لـضمان تحقيـق أهـدافها الثقافيـة              -8

  .واالجتماعية على مستوى البلدية
80 

 
ينشـأ في كل بلدية مكتب للسجل المدني يتولى ضبط وقائع الميالد واإلقامـة   

لطالق والوفاة وغيرها من األحوال المدنية وفقاً لتشريعات األحـوال          والزواج وا 
المدنية النافذة، وإصدار الشهادات واستخراج اإلحصاءات الحيوية من السجالت         

  .وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك
81 

 

وث سـواء علـى     تعمل البلدية على توفير بيئة صحية سليمة خالية من التل         
مستوى الرقابة على جودة األغذية ومياه الشرب أو على مستوى النظافة العامة            

  .واتباع األسس السليمة لتجميع النفايات والتخلص منها
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ولهـا في سبيل تحقيق ذلك تقوم وحدات اإلدارة المحليـة بالتنـسيق مـع              
  :الجهات المختصة باألعمال واإلجراءات المبينة في ما يلي

ـتراح القرارات والتشريعات واللوائح الصحية والبيئية التي تنظم سـير           اق -1
  .العمـل بالبلديـة

 إجراء العطاءات الالزمة ألعمال النظافة العامة ونقل القمامة مـن الطـرق             -2
  .والمنازل والمتاجر والمصانع وغيرها

 مراقبة وفحص المواد الغذائية من أطعمة ومشروبات وألبـان ومـشتقاتها،         -3
  .تنظيم صناعة هذه المواد وتعبئتها وحفظها للبيع وفقاً لألسس العلميةو

 التأكـد من قيام المصنعين والموردين والتجار باتخاذ اإلجـراءات الكفيلـة            -4
بمنع تلوث المواد الغذائية أو غشها أو إساءة صـنعها وضـمان نظافتهـا              

ب المحـددة   ونقاوتها واحتوائها على المواد والعناصر المكونة لهـا بالنـس         
  .قانوناً أو المعلن عنهـا

 حظر بيع المواد الغذائية أو تداولها أو طرحها للبيع أو حيازتهـا أو نقلهـا               -5
وذلك إذا كانت مغشوشة أو فاسدة أو ملوثة أو غير نظيفة أو ضارة أو غير               

  .صالحة لالستهالك، وإعدام تلك المواد لتفادي ضررها على الصحة العامة
بة المطاعم والفنادق وبيـوت اإلقامـة والنـزل والمقـاهي            تنظيـم ومراق  -6

والمخابز ومحالت البقالة وبيع األلبان ومشتقاتها وجميع األماكن والمحـالت   
التي تصنع فيها أصناف المواد الغذائية مـن أطعمـة ومـشروبات وألبـان        

  .وغيرها أو تعبأ أو تخزن أو تعرض للبيع أو لالستهالك
نع والورش التي تكون مصدراً للخطر أو القلـق أو           تنظيـم ومراقبة المصا   -7

اإلزعاج للجيران، وذلك بسبب ما ينبعث منها من دخان أو أبخرة أو غازات             
أو أتربة أو روائح أو ما يصدر عنها من اهتزاز وغير ذلك، ووضع الشروط              

  .التي يجب أن تخضع لها هذه األعمال أو المصانع أو الورش
ل التي قد تكون مضرة بالـصحة العامـة، أو التـي       تنظيـم ومراقبة األعما   -8

تقتضي المحافظة على الصحة العامة أو تنظيمها بما في ذلك محالت الحالقة            
  .والتجميل، وصاالت الرياضة العامة

 إنشـاء وإدارة المسالخ البلدية والمستودعات لإلشراف على اللحوم ومنـع           -9
جلودها فـي غيـر هـذه       ذبح الحيوانات والطيور ألغراض تجارية أو سلخ        

األماكن، والرقابة والترخيص للمسالخ الخاصة بذبح الحيوانـات والطيـور          
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وفحصها قبل الذبح وبعده، وختم لحومها للداللة على ذلك، واإلشراف علـى            
وسائل وطريقة نقل الحيوانات وأجزائها بعد الذبح، وتوزيعها ونقل اللحـوم           

  .المستوردة وتوزيعها، ومراقبة بيعها
اإلشراف على تنظيم الشواطئ والمصائف والمرافق العامة الملحقة بهـا، أو            -10

  . وإدارة الشواطئ والمصائف والمرافق التي تنشئها البلدية،الالزمة لخدماتها
  . متابعـة المصـائف من النواحـي الصحية-11
 مراقبة حمامات الـسباحة والحمامـات البخاريـة ومنـشآتها المفتوحـة        -12

 ذلك من الحمامات، وحظر وتنظيم االستحمام فـي األمـاكن           للجمهور، وغير 
  .المكشوفة، ومراقبة المغاسل ودورات المياه العامة

  . متابعـة وتنظيم وإدارة الحدائق العامة وحدائق الحيوان والنبات-13
  . الرقابـة على تنظيم المقابر ونقل الموتى والتصريح بالدفن فيها-14
راض الحيوان التي قد تنتقل إلى اإلنسان، وذلك         اتخـاذ االحتياطات ضد أم    -15

بإعـدام الحيوانات الخطرة أو المهملة أو الضالة بالتعـاون مـع الجهـات             
  .المختصة

  .مراقبة حظائر الماشية والخيول والدواجن وغيرها من الحيوانات والطيور -16
 مكافحة القوارض والحشرات والذباب وغيرها من الهوام الـضارة داخـل           -17

  .تجمعات السكانية، بالتنسيق مع الجهات المختصةال
  . متابعة التطعيمات وإصدار شهادات التطعيم-18
 التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار مواصفات وتـراخيص اإلنـشاءات           -19

  .السكنية والصناعية والتجارية والمرفقية داخل المخططات ومراقبة تنفيذها
  .د البلدية فرض الحجر الصحي الجزئي داخل حدو-20
  . ما يسند إليها من اختصاصات أخرى وفق التشريعات النافذة-21

 

82 

تختـص البلديات بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالتخطيط العمراني         
للمدن والقرى وتنظيم المباني وتقسيم األراضي وتصنيف المنـاطق واإلشـراف         

  .اء والعمرانوالرقابة على حركة البن
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  الفصل الثاني
  اإلسكان االقتصادي

83 
 

تتولـى الوحدة اإلدارية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة كالتخطيط         
وغيرها إعداد الخطط والبرامج والدراسات لتوفير األراضي الالزمة لمشروعات         

  .ارهااإلسكان االقتصادي، وعرضها على مجلس المحافظة إلقر
84 

 

تتولـى الوحدة اإلدارية بالمحافظة القيام بمخاطبة البلدية الواقع في نطاقهـا         
المشروع بإدراج الموقع العام للمشروع ضـمن مخطـط المدينـة واسـتكمال             

  .ن التخطيط العمرانيإجراءات حجز األراضي للموقع بعد اعتمادها م
85 

 

تُحـدد البلدية احتياجاتها من الوحدات السكنية االقتصادية التي يتم إنشاؤها          
بالتنسيق مـع وزارة    ولغرض اإلسكان بالتنسيق مع المحافظة واعتماد الوزارة        

سـكان   وتكـون مـشروعات اإل     ،اإلسكان والمرافق بحيث تحدد نوعها وعددها     
  :االقتصادي كما يلي

  . مشروعات اإلسكان االقتصادي بغرض اإليجار للعائالت-1
  . مشروعات اإلسكان االقتصادي بغرض البيـع للشباب-2
  . مشروعات اإلسكان االقتصادي بغرض البيـع للعائالت-3

86 
 

إلسكان االقتصادي  تتولـى البلدية الواقع في نطاقها مشروع من مشروعات ا        
استكمال إجراءات تخصيص األراضي التابعة للدولة لصالح المشروع، أما فـي           

القيام بشراء األراضـي مـن أصـحابها         حاالت الملكيات الخاصة تتولى البلدية    
  .بالتراضي وبأسعار السوق المحلي من خالل لجنة العقارات بالبلدية
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87 
 

لى تنفيذ مشروعات اإلسكان االقتصادي ألعمـال الدراسـات         م الصرف ع  ـيت
االستشارية والتنفيذ ألعمال المباني والبنية التحتية وأعمال اإلشـراف واإلدارة          
وسداد قيمة األراضي التي يتم شراؤها بالتراضي من مالكها من حساب تمويـل             

  .مشروعات اإلسكان االقتصادي بالمحافظة
88 

 

قود اإلدارية الحكومية،   ري على تعاقدات المحافظات والبلديات الئحة الع      ـتس
ارس اختصاصات لجان العطاءات الفرعية لجنة تشكل في كل محافظة          على أن تم  

بقرار من مجلس المحافظة برئاسة وكيل ديوان المحافظـة وعـضوية أربعـة             
ون للجنـة مقـرر لهـا    أشخاص من العناصر المالية والفنية والقانونية، كما يك      

 وتكون قرارات اللجنة نهائية بعد اعتمادها من المحـافظ الـذي          ،يسميه رئيسها 
يتــولى ممارســة اختــصاصات الــوزير المقــررة بالالئحــة دون المــساس 

  .باالختصاصات المسندة لمجلس الوزراء
89 

 

نية لإلسكان المسجلة بسجل المحافظة     دعم الجمعيات التعاو  تتولـى المحافظة   
 لهذا الغرض، وذلك بتقديم التسهيالت المالية الالزمة لتنفيذ المـشروعات           المعد

اإلسكانية الخاصة بمنتسبيها من خالل الدعم من حسابات مشروعات اإلسـكان            
  .االقتصادي، أو بضمان االقتراض من المصارف

90 

 

 جميع األحـوال التقيـد بالمواصـفات والمعـايير والتـصميمات            يشترط في 
   .والرسومات المعدة ألغراض مشروعات اإلسكان االقتصادي
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91 

 

علـى جمعيات اإلسكان التعاوني عند طلبها من المحافظة التمويـل الـالزم            
ـ        دة السـتكمال اإلجـراءات   بالطرق المقررة قانوناً أن تتقدم بالمـستندات المؤي

المستندية الخاصة بالمشروع، على أن تتضمن هذه المستندات الشهادة العقارية          
الدالة على ملكية أرض المشروع لصاحبها، والوصفة الفنية ورخـصة البنـاء            
مرفقة بالرسومات المعتمدة من البلدية الواقع في نطاقها المشروع والـضمانات          

  .المتعلقة باإلقراض
92 

 

تعمـل البلدية على تفعيل عمل مؤسسات المجتمع المدني وتسهيل إجـراءات   
حصولها على التراخيص الالزمة لمزاولة اختصاصاتها، ومساعدتها على القيام         
برسالتها على الوجه المطلوب دون التدخل فـي شـؤونها، وتـوفير الظـروف       

مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق تفعيل العمل       المالئمة لمشاركة المواطن مع     
  -:المحلي، وعلى األخص ما يلي

 اقـتراح وتنفيـذ الخطط والبرامـج التي مـن شـأنها تفعيـل مؤسـسات          -1
  .المجتمع المدني

 اتخـاذ ما يلزم من إجراءات إلشهار مؤسسات المجتمع المدني بالتنـسيق            -2
  .فذةمع الجهات ذات العالقة وفق التشريعات النا

 تسجيـل مؤسسات المجتمع المدني وتوثيقها ومتابعة بياناتهـا وأنظمتهـا           -3
  .وفق آلية تعد بالخصوص

 المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني ومساعدتها فـي تنفيـذ البـرامج             -4
  .التوعوية والمؤتمرات والندوات وورش العمل

المجتمـع   توفير الظروف المالئمة لتحقيق مشاركة المواطن مع مؤسـسات         -5
  .المدني لتفعيل أداء وخدمات الوحدات المحلية

 المساهمـة مع مؤسسـات المجتمع المدنــي فـي إعــداد النـشرات              -6
  .والصحف وغيرها
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 إعـداد التقارير الدورية عن مؤسسات المجتمع المدني ومدى فاعليتها بما           -7
  .يضمن تحقيق أهدافها

قيق أغراضها وفق معـايير      تقديـم الدعـم والمشـورة لمساعدتها في تح      -8
  .الشفافيـة

 تخصيـص بند بالميزانية العامة لصالح مؤسسات المجتمع المدني العاملـة           -9
  -:اق البلدية يوزع بينها حسب المعايير التاليةطبن
  . عـدد سكـان البلدية-
  .المؤسسة عـدد أعضاء -
  . أهـداف المؤسسة المقترحة وقيمة التغطية المالية المستهدفة-
  .ألنشطة المنفذة في السنة الماضية ا-
 تقييم أداء المؤسسة من طرف المؤسسات األخرى، وتكون المخصـصات           -

وفق نسبة مئوية من المصروفات الفعليـة، علـى أن تخـضع لنظـام              
  .المراجعة المالية المعمول بها بالدولة

  الباب السادس
  :املوارد الطبيعية احمللية

  الفصل األول
  القتصاديةاملشروعات احمللية ا

93 

 

تعمـل المحليـات على تشجيع إنشاء المشروعات التي تساهم في التنميـة           
وتزيد دخلها أو تخلق مواطن شغل داخل حدودها، كما تشجع األفراد والـشركات    
والمشروعات على االنتقـال إليها، بأن تقدم التسهيالت المعنويـة والقانونيـة           

  . الغرضلذلك
ويجـوز لها أن تتشـارك مع الوحـدات المحليـة األخـرى أو األفـراد أو               
الشركات بناء على توصية من الجهة المختصة باالستثمار بنـاء علـى نتـائج              

  .دراسات الجدوى
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94 
 

  -:ييشرتط إلقامة أي مشروع تابع للمحليات أو املشاركة فيه ما يل
موافقة وحدات اإلدارة المحلية على دراسات الجدوى التي تثبت ذلك بتقرير            :ًأوال

من اإلدارة المختصة بالتخطيط بوحدات اإلدارة المحلية يعد حـول دراسـة            
  .الجدوى االقتصادية والفنية والتنظيمية والتدفق المالي المقترح للمشروع

ارة المحلية التأكد مـن القـدرة      في حالة المشاركة يجب على وحدات اإلد       :ًثانيا
المالية والفنية للشريك ومقدرته على تنفيذ المشروع وتقديمـه للـضمانات           

  .الالزمة لذلك
  .إبرام عقد مشاركة وفقاً للتشريعات النافذة :ًثالثا

95 

 

تلـتزم إدارة المشروع أو الشريك في حالة الـشراكة بمراعـاة توجيهـات             
إلدارة المحلية والتعليمات العامة التي قـد تـصدرها نتيجـة لتقـارير             وحدات ا 

المتابعة الميدانية، وتلتزم بالشفافية كما تلتزم بتقديم أي معلومات أو وثـائق أو      
مستندات أو كشوف حسابات أو تقارير قد تطلبها وحدات اإلدارة المحلية في أي             

  .وقت ألغراض متابعة التنفيذ
96 

 

يلـتزم الشركاء األفراد ومشروعات وحدات اإلدارة المحلية بـإبالغ الجهـة           
المشرفة على المشروع بوحدات اإلدارة المحلية بأي حادث أو خسارة جـسيمة            

  .أو حكم قضائي يثقل ذمة المشروع بالتزامات جسيمة
97 

 

لـغ إدارة المشروع وحدات اإلدارة المحلية التابعة لها بحساباتها الختامية          تب
  . فور االنتهاء من إعدادها العمومية سنوياوبميزانياتها
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  الفصل الثاني
  حاضنات املشروعات الصغرى

98 
 

 للمـشروعات   إنشاء حاضـنات  بتقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة       
الصغرى ومتابعة تنفيذها لتوفير مواطن الشغل، ويجب أن تكون الحاضنات بناء           

سبقيات الخاصـة بهـا، وفقـاً       األعلى دراسات الجدوى االقتصادية لكل منها و      
للمستهدفات االقتصادية واالستثمارية للبلدية، وتعمـل حاضـنات المـشروعات          

ة في وقتها ضماناً لنجاح هذه      الصغرى على تصحيح ومعالجة أي انحرافات سلبي      
  .المشروعات وتحقيق مستهدفاتها

99 
 

يصدر وزير الحكم المحلي بالتنسيق مـع الجهـات ذات العالقـة القـرارات            
واإلجراءات الخاصة بإنشاء وإدارة حاضنات المشروعات الـصغرى وتنظيمهـا          

  .على مستوى البلديات
  الباب السابع

  ة واحلسابات احمللية واملوارد املالية املالي
  الفصل األول

  احلسابات احمللية
100 

 

  :ينشئ مجلس المحافظة حساباً للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من
 الرسـوم التـي يفرضها مجلس المحافظة لصالح هذا الحساب من أربـاح            -1

  .يمولها الحساب المذكورالمشروعات اإلنتاجية التي 
 التبرعـات والهبـات والوصايا التـي يوافـق مجلـس المحافظـة علـى              -2

  .تخصيصها لهذا الحساب
خمسـون بالمائة من الزيادة التي تتحقق فـي المـوارد المحليـة            %) 50 (-3

  .للمحافظة عن الربط المقدر في الموازنة
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 مجلس  قاً لما يقرره  دم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وف      ـوتستخ
  :المحافظة في األغراض اآلتية

  . إنشاء حاضنات األعمال وفقاً لهذه الالئحة-أ
  . جبر النقص في تمويل الخدمات المحلية-ب
 استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي ال تكفـي االعتمـادات             -ج

  .المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة إلتمامها
  .نشاء المشروعات التي تقام بالمجهود الذاتي دعم إ-د

  . الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة-هـ
ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص، وتعتبر          
موارد الحساب من الموارد الذاتية للمحليات، ويحال فائضه في نهاية كل سـنة             

  .لمحافظةمالية إلى موازنة السنة التالية ل
101 

 

يكـون بالمجالس حسـاب لالحتياطي تدرج به المخصصات المالية الالزمة،         
  .على أن يكون التعامل بهذا الحساب وفقاً للتشريعات المالية النافذة

102 

 

رف منه بقـرار    تنظـم قواعـد إدارة صندوق الخدمات الخيرية وقواعد الص       
  .من الوزير

  الفصل الثاني
  جباية الضرائب والرسوم والتصرف فيها

103 

 

تصـدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية الئحة تبـين القواعـد             
الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد واألتاوات ذات الطابع البلدي، وأسس فرضها،          

  .أحوال تخفيضهاوقواعد التظلم منها، و
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104 

 

يتبـع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للمحليات وفي اإلعفاء منهـا           
  .األحكام المنظمة للتشريعات الضريبية والرسوم العامة

  الفصل الثالث
  أحكام مالية عامة

105 

 

حدات اإلدارة المحلية إبرام أي قرض أو االرتباط بأي مـشروع           ال يجـوز لو  
غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبـالغ فـي فتـرة                 

  .مقبلة، إال بعد إحالته لمجلس الوزراء للحصول على موافقته
106 

 

حلية القوانين واللوائح الماليـة المطبقـة علـى         تسـري على الوحدات الم   
األموال الحكومية، وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التي تعفى           
منها الحكومة بموجب التشريعات النافذة، وفي جميع األحوال تراعـى األحكـام            

  .المقررة بالقانون وهذه الالئحة
107 

 
 

تكـون المعاملة المالية والوظيفية للمحافظ والعميـد وأعـضاء المجـالس           
ومجالس شورى المحليات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء علـى عـرض      

  .من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية
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  الباب الثامن 
  إدارة دواوين احملليات

  فصل األولال
  تفعيل التنظيم اإلداري

108 

يباشـر الجهاز اإلداري المحلي اختصاصاته عن طريق تقـسيماته اإلداريـة         
المدرجة في الهياكل التنظيمية الصادرة بقرار من الوزير للتقسيمات التنظيميـة           
واالختصاصات المسندة لها، ويعتبر الجهاز اإلداري المحلي بكافـة تقـسيماته            

  .ية الداخلية وحدة واحدةاإلدار
109 

 
يكـون تسلسل المستويات التنظيمية داخل الجهـاز اإلداري المحلـي وفقـاً            
لألسس التنظيمية المعمول بها في تنظيم الهياكل التنظيمية وبما يـرد بالنظـام             

  .الموحد الذي يصدره وزير الحكم المحلي
110 

 

يباشـر وكيل الديوان مهامه تحت اإلشراف المباشر للمحافظ والعميد بحسب          
األحوال، ويعتبر المسؤول اإلداري عن عمل الديوان، ولـه فـي ذلـك متابعـة               

  :التقسيمات التنظيمية المكونة للديوان، وله ما يلي
استثناء ما   إصدار القرارات واتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالشؤون الوظيفية ب        -1

  .يختص المحافظ والعميد بإصداره
 متابعة أداء الفروع البلدية والمحالت وغيرها من الجهات التابعة في إطـار             -2

  .تنفيذها لمهامها
 رئاسة لجنة شؤون الموظفين وإحالة محاضرها للمحافظ أو للعميد لالعتماد           -3

  .بحسب األحوال
  . عمل الديوان تشكيل اللجان الالزمة التي تتطلبها طبيعة-4
  . متابعة أداء التقسيمات التنظيمية بالديوان-5
 وإحالة ما يلزم للمحـافظ أو للعميـد         ، متابعة اإلجراءات المتعلقة بالصرف    -6

  .لالعتماد
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  . اتخاذ اإلجراءات وإصدار التعليمات اليومية الالزمة ألداء العمل-7
ضـها علـى    عرض الموضوعات المحالة إليه والتي تتطلـب طبيعتهـا عر          -8

  .المحافظ
  . االختصاصات األخرى المقررة له بالتشريعات النافذة-9

111 
 

مـع عدم اإلخالل باختصاصات المحافظ والعميـد ووكيـل الـديوان يكـون             
لرؤساء الفروع البلدية ممارسة االختصاصات المقررة بالقانون، ولهم ممارسـة    

ارية بالفرع البلدي، وما يفوضون به من البلديات، وما تقرره          االختصاصات اإلد 
  .اللوائح البلدية النافذة

112 
 

يكـون لكل محافظة أو بلدية ناطق رسمي يختاره المجلس يـصدر بتكليفـه             
  .قرار من مجلس المحافظة أو البلدية، بحسب األحوال

113 

 

يجـوز إعدام الملفات الشخصية المقفلة، أو تسليمها ألصحابها أو لـورثتهم           
  .بناء على طلبهم بعد مضي خمس سنوات من انتهاء الخدمة

114 

 

ال يجـوز إعدام الملفات الموضوعية المقفلة، وتحال إلى المحافظة أو البلدية       
  .نتهاء العمل بهاللتوثيق بعد ا

115 
 

يصـدر المحافظ أو العميد قرارات بتشكيل لجان إعـدام الملفـات المقفلـة،           
  .وبالقواعد التي تتبع عند إعدامها
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116 
 

نات تتولـى وحدات اإلدارة المحلية إعداد نظام الحفظ اإللكتروني وقاعدة البيا         
الالزمة لتكوين وتشغيل نظام المعلومات اإلدارية لتمكين مختلف الجهـات مـن            

  .االستفادة منه، ويجب وضع نظام للحفاظ على المحفوظات اإللكترونية
  إدارة اجلودة: الفصل الثاني
117 

 

جـودة وأدلـة    تُطبـق المحليات نظاماً إلدارة الجـودة، متـضمناً لجـان ال          
اإلجراءات ومعدالت األداء في جميع المستويات، للعمل على نشر مفـاهيم إدارة            

  .الجودة في كافة المرافق المحلية والجهات العاملة بها
118 

 

 دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطط والسياسات المنفذة          -1
  .عدم جودة األداء واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتهالها بسبب 

  . وضع أهداف التقسيمات التنظيمية للمحليات ومكوناتها اإلدارية-2
 إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة جودة األداء طبقاً لمتطلبـات مواصـفات             -3

  .الجودة والتميز
  . تحديد عمليات نظام إدارة الجودة وتتابعها والعالقات بينها-4
  .حتياجات وتوقعات المواطنين من متطلبات إلى خدماتا تحويل -5
 إعداد تقارير لمتابعة وضمان آلية األداء عـن عمـل اإلدارات والمكاتـب               -6

 إلـى واللجان ووحدات العمل األخرى التي لها عالقة بالمحليـات وإحالتهـا        
  .رئيس المجلس

ب واإلجـراءات الالزمـة    إعداد الوثائق المتعلقة بدليل نظام الجودة واألسالي -7
  .ألداء أنشطة الجودة والتميز

 دراسة طرق العمل وأدواته وأمكنته وأوقاته ومناوباته وظروفه وإجراءاتـه       -8
  .واقتراح تطويرها
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 وضع المعايير لقياس أداء المجلس والتقسيمات اإلدارية والفنية المكونة له           -9
  .داخل نطاقه المكاني

  ).اآليزو(جراءات إلى مواصفات الجودة العالمية  العمل على االرتقاء باإل-10
  . االختصاصات األخرى ذات العالقة التي تسند إليه-11

119 

 

تطبق دواوين المحليات أدلة اإلجراءات اإلدارية المعتمدة التي يـصدر بهـا            
ر قرار من الوزير ويراعى دائما توحيد معاملة المـسائل المتـشابهة، واختـصا      

الزمن الالزم إلنجازها، واستخدام النماذج المعتمـدة، ويكـون اسـتخدام أدلـة             
، وتتولى كل جهة ميكنة إجراءاتها، ليـسهل علـى          ها إلزاميا اإلجراءات ونماذج 

  .المواطن التعامل معها
  الفصل الثالث

  الصحة والسالمة العامة 
120 

 

المحلية بإجراء الكشف الطبـي الـدوري       يلـتزم الموظفون بوحدات اإلدارة     
  .السنوي، أو الكشف الطارئ الذي تقرره الجهة المختصة

121 
 

تتولـى وحدة الصحة والسالمة المهنية اإلشراف علـى حـاالت التطعـيم،            
  .لمحليةوالحجر الصحي اإللزامي بالنسبة للموظفين بوحدة اإلدارة ا

122 

 

علـى جميع موظفي وحدات اإلدارة المحلية والزوار حمل إثبات الهوية خالل           
  .فترة تواجدهم بدواوين وحدات اإلدارة المحلية وإبرازها في جميع األوقات
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123 

 

ين بوحدات اإلدارة المحلية التواجد في غير أماكن العمل         يحظـر على الموظف  
  .أوقاته إال بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصةو

كمـا يحظر على غير العاملين بوحدات اإلدارة المحلية التواجـد فـي غيـر           
  .األماكن أو األوقات المخصصة للتعامل معهم

124 

 

 كل موظف بوحدات اإلدارة المحلية اإلبالغ عن أية حالة يعتقـد أنهـا              علـى
  .تؤدي أو تشكل خطرا على السالمة أو الممتلكات أو المال العام

125 

 

يلـتزم العاملون بتقديم المساعدة والعون في حاالت الحـوادث والظـروف           
ان العمل، أو األشخاص دون اشتراط الحصول على مقابـل   الطارئة التي تهدد مك   

  .نظير ذلك
126 

 

علـى الموظفين اتباع إرشادات األمن والسالمة وطرق الوقاية من الحوادث،          
واستعمال األدوات والمعدات، والمالبس الواقية، وغيرها التي يشترطها القانون         

  .لمحافظة أو البلديةأو تزودهم بها ا
يسـأل كل موظف شخصيا عن عدم مراعاة نظـم الـسالمة والوقايـة مـن       

  .الحوادث واإلبالغ عن الخلل، أو الخطر، أو السلوك الخطير
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127 

 

تضـع كل جهة عامة خطة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبلدية           
  .لدولةأو المحافظة وفي إطار الخطة العامة ل

  الفصل الرابع
  املوظفون بوحدات اإلدارة احمللية

  ونظام احلوافز
128 

تطبـق في شأن العاملين بالمحليات أحكام التـشريعات المنظمـة لـشؤون            
  .الوظيفة العامة والضمان االجتماعي والتأمين الصحي

129 

 

ه قرار من مجلس الوزراء بنـاء       يكـون في المحليات نظام للحوافز يصدر ب      
  .على عرض من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية
  الباب التاسع

  أحكام ختامية وانتقالية
130 

 

رارات ومنشورات وتعليمات عامة عن     ـدر بتفصيل األحكام المجملة ق    ــتص
  .وزيرـال

131 

 

  : وهي،وائح البلدية املكملة هلذه الالئحةيصدر الوزير الل
  .التـ الئحة مختاري المح-1
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  . الئحة المأذونين الشرعيين-2
  . الئحة فض المنازعات والتوفيق والتحكيم-3
  . الئحة الرسوم البلدية-4
  .امـ الئحة الفضاء الع-5
  . الئحة تنظيم المسالخ-6
  . الئحة تنظيم المقابر-7
  .العامة الئحة تنظيم األسواق -8
  .ةـال اإلعالن والدعايـات وأعمـ الئحة الالفت-9

  . الئحة تنظيم مرفقي المياه والصرف الصحي-10
  .رةـارات األجــام وسيـل العـ الئحة النق-11
  .صـ الئحة الرخ-12
  . الئحة بيع وإيجار األراضي الفضاء واألمالك العامة العائدة للبلدية-13
  .ابحـائف والمسـ الئحة المص-14
  . الئحة النظافة والصحة العامة-15
  . الئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية-16
  . الئحة تأديب رؤساء وأعضاء المحليات-17
  . الئحة الحرس البلدي-18

132 

 

وبما ال  يستمر العمل باللوائح البلدية الحالية إلى حين صدور اللوائح الجديدة،         
  .يتعارض مع أحكام هذه الالئحة

133 

 

تسري األحكام المقررة بالتشريعات النافذة على ما لم يرد فيه نص في أحكام             
  .هذه الالئحة



  1021                                                            رقم الصفحة   )                  15(العــدد 

  مشتمــــالت الالئحـــــة
  .أحكـــام عامـــة وتعريفـــات: الباب األول- 

  .أحكام عامة: الفصل األول
  .تعريفاتال: الفصل الثاني

  :وحدات اإلدارة احمللية واللجان املتخصصة: الباب الثاني- 
  .وحدات اإلدارة المحلية: الفصل األول
  .اللجـان المتخصصـة: الفصل الثاني

  .جمالـس الشــورى واالنتخابات احملليــة:  الباب الثالث- 
  .مجالس الشورى: الفصل األول
  .االنتخابات المحلية: الفصل الثاني

  .إجراءات اجتماعات المجالس المحلية: لثالثالفصل ا
  :تنظيم وإدارة الس األعلى لإلدارة احمللية: الباب الرابع- 
  :اخلدمـــــات احملليــة:  الباب اخلامس- 

  .ات البلديةـالخدم: الفصل األول
  .اإلسكان االقتصادي: الفصل الثاني

  :املوارد الطبيعية احمللية:  الباب السادس- 
  .المشروعات المحلية االقتصادية: لالفصل األو

  .حاضنات المشروعات الصغرى: الفصل الثاني
  .املالية واحلسابات احمللية:  الباب السابع - 

  .الحسابات المحلية: الفصل األول
  .جباية الضرائب والرسوم والتصرف فيها :الفصل الثاني
  .أحكام مالية عامة: الفصل الثالث

  .ين احمللياتإدارة دواو:  الباب الثامن - 
  .تفعيل التنظيم اإلداري: الفصل األول
  .إدارة الجــــودة: الفصل الثاني
  .الصحة والسالمة العامة: الفصل الثالث
  .الموظفون بوحدات اإلدارة المحلية ونظام الحوافز: الفصل الرابع

  .أحكام ختامية وانتقالية:  الباب التاسع- 
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  جملس الوزراء قرار
   ميالدي2013لسنة ) 161(رقم 

  بانتخابات االس البلدية باعتماد األسس والضوابط اخلاصة
  جملس الوزراء

  .ى اإلعالن الدستوري وتعديالتهـالع علـد االطـ بع-
  .ة والتجارية وتعديالتهي وعلى قانون المرافعات المدن-
  .ميالدي، بشأن نظام القضاء وتعديله2006لسنة ) 06( وعلى القانون رقم -
 ميالدي، بشأن نظـام اإلدارة المحليـة        2012لسنة  ) 59(انون رقم    وعلى الق  -

  .والئحته التنفيذية
) 59( ميالدي، بتعـديل القـانون رقـم       2013لسنة  ) 09( وعلى القانون رقم     -

  . ميالدي، بشأن نظام اإلدارة المحلية2012لسنة 
المؤرخ فـي   ) 899(وزير الحكم المحلي بكتابه رقم      /  وعلى ما عرضه السيد    -

  .ميالدي02/04/2013
بتــاريخ ) 1189( وعلــى كتــاب أمــين شــؤون مجلــس الــوزراء رقــم -

  .ميالدي11/04/2013
 وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الثالـث عـشر لـسنة                -

  .ميالدي2013
  ررـــق

1 

ط الخاصة بانتخابات المجلس البلديـة المرفقـة        ـس والضواب ـد األس ـتعتم
  .بهذا القرار

2 

ل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهـات المعنيـة تنفيـذه،             ــعمي
ر في الجريدة الرسميةــنشوي.  

  جملس الوزراء
  .هجري1434/ اآلخرىجماد/1: صدر في
  .الديـــــمي11/4/2013: الموافق
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  الئحـة األسس والضوابط اخلاصة
  راءبانتخابات االس البلدية املرفقة بقرار جملس الوز

   ميالدي2013لسنة ) 161(رقم 
  الفصل األول

1 

 

يكـون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل القرينة            
  :على خالف ذلك

اللجنة المركزية لالنتخابـات المحليـة والتـي تتـولى          : اللجنة المركزية  -1
ف عليها واتخاذ جميع اإلجراءات     مسؤولية تنظيم وإدارة االنتخابات واإلشرا    

  .الالزمة لضمان نزاهتها وسالمة العملية االنتخابية
اللجنة الفرعية التي تتولى اإلشـراف علـى انتخابـات          : اللجنة الفرعية  -2

 .المجالس البلدية في البلديات
 .وزير الحكم المحلي: الوزير -3
ـ      : االنتخابات -4 اً ألحكـام هـذه     عملية انتخاب أعضاء مجالس البلديات وفق

 .الالئحة
 .وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي معين: البلدية -5
المجلس البلدي ويتكون من عدد من األعضاء وفقاً ألحكام القانون         : المجلس-6

 .ميالدي، بشأن نظام اإلدارة المحلية والئحته التنفيذية2012لسنة ) 59(رقم 
 .رة انتخابية واحدةتعتبر كل بلدية دائ: الدائرة االنتخابية -7
الجدول النهائي الذي تعده اللجنة المركزيـة لالنتخابـات         : سجل الناخبين  -8

ويحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق االقتراع ويستخدم لغايات          
 .االقتراع

 .كل مواطن مقيد بسجل الناخبين: الناخب -9
ة، والمقيد فـي الـسجل      المواطن الليبي المقيم ضمن حدود البلدي     : المقيم -10

 .المدني حسب ما يرد في كتيب العائلة
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 .كل مواطن يتقدم لشغل أحد مقاعد مجلس البلدية: المرشح -11
 .عملية إدالء الناخبين بأصواتهم: االقتراع -12
المكان الذي يقصده المواطنون لإلدالء بأصواتهم ويضم       : مركز االقتراع  -13

 . من المحطاتاًعدد
المكان الذي يوجد فيه صـندوق وبطاقـات االقتـراع          : تراعمحطة االق  -14

 .والطاقم المشرف على الصندوق وتقع داخل مركز االقتراع
 .أحد العاملين في مركز االقتراع: موظف االقتراع -15
ورقة موحدة تتولى اللجنة المركزية لالنتخابات تصميمها       : ورقة االقتراع  -16

 .دم لغرض التصويتوإصدارها بأقصى درجات السرية وتستخ
صندوق شفاف مغلق وفقاً للمعايير الدولية به فتحـة         : صندوق االقتراع  -17

 .واحدة ال تسمح إال بإدخال ورقة مطوية واحدة كل مرة
أشخاص وهيئات وطنية أو دولية تعتمدهم اللجنـة المركزيـة         : المراقبون-18

 .لمراقبة سير العملية االنتخابية وإصدار التقارير حولها
األشخاص المقدمون من قبل المرشح والمعتمـدون مـن     : وكيل المرشح  -19

 .قبل اللجنة المركزية لمراقبة العملية االنتخابية
فئـة  ( مرشحين   ةيمتلك الناخب حق التصويت لعدد ثالث     : نظـام تصويت  -20

 ). الفئة العامة– فئة ذوي االحتياجات الخاصة من الثوار –النساء 
هو النظام االنتخابي الذي يفوز فيـه المرشـح         : بيةنظام األغلبية النس   -21

 .الحاصل على أعلى نسبة من األصوات الصحيحة في الدائرة االنتخابية

  الفصل الثاني
  أحكام متهيدية

2 

تختـص اللجنـة المركزيـة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لالنتخابات الخاصـة         
هتها وحريتها، ولهـا علـى      بالمجالس البلديـة والتحضير لهـا بما يضمن نزا      

  -:األخص بما يلي
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  . تنظيم وإدارة العملية االنتخابية واإلشراف عليها ومراقبتها-1
 . تسجيل الناخبين وإعداد سجالتهم وتحديد شروط وضوابط القيد فيها-2
 . تحديد نماذج قبول طلبات الترشيح وتسجيل المرشحين-3
 .تراعــز االقــ تحديد مراك-4
 .فيذ عمليات االقتراع والفرز إعداد وتن-5
 . اعتماد وإعالم نتائج االنتخابات المحلية-6
 إصدار بطاقات اعتماد المراقبين على االنتخابـات والـوكالء واإلعالميـين            -7

 .وتسهيل عملهم
 . تحديد مواعيد االنتخابات المحلية-8
يـر   وضع الميزانية التقديرية الالزمة لعملية االنتخابات وعرضها علـى وز          -9

 .الحكم المحلي التخاذ اإلجراءات الالزمة العتمادها
 . إصدار اللوائح الفنية المنظمة لالنتخابات-10

3 

تتولـى اللجنة المركزية لالنتخابات تحديد موعد لالنتخابـات فـي الـدوائر            
االنتخابية، ويجوز لها وفقاً للظروف أن تقرر تقديم أو تأجيل موعد االنتخابـات             

  . لدي أو أكثر إذا اقتضت ذلك الضروراتفي مجلس ب
4 

يتـم انتخاب أعضاء المجلس البلدي باالقتراع السري العـام المباشـر فـي      
 مـيالدي،   2012لـسنة   ) 59(النطاق اإلداري للبلدية وفقاً ألحكام القانون رقم        

 بشأن نظام اإلدارة المحلية والئحته التنفيذية وهذه الالئحة والمعـايير الدوليـة           
  .المتبعة وال يجوز التصويت بالوكالة

5 

يتـم انتخاب أعضاء المجلس البلدي على أسـاس نظـام األغلبيـة ونظـام          
التصويت بحيث يمتلك الناخب حق التصويت لعدد ثالث فئات مـن المرشـحين             

ن الذين يحصلون على أعلى األصوات بالدائرة، وفـي         وويفوز بالمقاعد المرشح  
  .وات لمرشحين أو أكثر يتم إجراء القرعة بينهمحال تساوي عدد األص
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6 

  .تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة

  الفصل الثالث
  تسجيل الناخبني

  )7(مادة 
 كما تحـدد    ،تختص اللجنة المركزية لالنتخابات بإعداد وتنظيم سجل الناخبين       

  :شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته وفقاً لآلتي
ل حق لكل ليبي مقيم داخل نطاق البلدية واسمه مدرج فـي مكاتـب               التسجي -1

  .السجل المدني حسب كتيب العائلة، وتنطبق عليه شروط الناخب
 . تقوم اللجنة المركزية بتسجيل الناخبين وفقاً ألحكام هذه الالئحة-2
 لكل شخص تتوفر فيه الشروط الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في جـدول               -3

 .دائي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيهالناخبين االبت
 ال يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير جـدول النـاخبين العائـد للـدائرة                 -4

 .االنتخابية التي يقيم فيها
 ال يجوز تسجيل أي شخص في جدول الناخبين إال إذا توفرت فيه الـشروط               -5

 .ا في الناخب، ويتم التسجيل شخصياالواجب توفره

8 

 تقوم اللجنة المركزية لالنتخابات بإعداد جدول الناخبين االبتدائي قبل موعد           -1
العملية االنتخابية وذلك بتدقيق الجدول وفتح باب التسجيل للناخبين الجـدد           

  .وإعالن الجدول لالعتراض عليه
 للجنة المركزية االستعانة بمصلحة األحوال المدنية أو غيرها فـي تـدقيق             -2

 :دول الناخبين االبتدائي، على أن يتضمن البيانات اآلتية لكل ناخبج
  .يـ االسم الرباع-أ
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  . اسم األم ثالثي-ب
  .ســــ الجن-ج
  . تاريخ ومكان الوالدة-د

 مكان اإلقامة الدائم وفقاً لما هو ثابت بكتيب العائلة أو وفقاً لشهادة             -هـ
ج فـي نطـاق     صادرة عن أحد مكاتب السجل المدني تفيد بأنه مـدر         

  .الدائرة التي ينوي التسجيل فيها
 رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو الرقم الوطني الجديد ورقـم             -و

  .القيد في السجل المدني
 تجري عمليات إعداد جدول الناخبين االبتدائي بصورة علنية بحيث يـتمكن            -3

قبتهـا  المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة واإلعـالم مـن مرا         
  .واالطالع عليها

9 

 لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين االبتدائي، ولكل من حصل خطأ في               -1
البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى لجنة مركز التسجيل واالقتـراع      

 –إلدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في الجدول، ولكـل شـخص     
  .د غيره ممن ليس له حق االنتخاب أن يعترض على قي–أيضاً 

 يقدم االعتراض كتابة مرفقاً بوثائق اإلثبات خالل ثالثة أيام من تاريخ نـشر          -2
 .جدول الناخبين االبتدائي

 إذا كان االعتراض يتعلق بقيد شخص آخر في جدول الناخبين فـال يجـوز               -3
ن من  البت في االعتراض قبل إبالغ الشخص اآلخر أو من يوكله بذلك ليتمك           

 .إبداء دفاعه بشأنه
 على كل لجنة مركز التسجيل واالقتراع أن تبت في االعتراض خـالل يـوم               -4

 .واحد، ويكون قرارها قابالً لالعتراض أمام لجنة الدائرة االنتخابية
 يكون قرار لجنة الدائرة االنتخابية قابالً لالعتراض أمام اللجنـة المركزيـة             -5

 .لالنتخابات المحلية
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تصحيح جدول الناخبين االبتدائي في ضوء ما تقرره اللجنـة الفرعيـة             يتم   -6
بشأن االعتراضات المقدمة إليها، وفي حالة االعتراض على قـرار اللجنـة            

 .الفرعية يتم التصحيح وفق ما تقرره اللجنة المركزية
10 

لكـل من له حق االنتخاب ولم يرد اسمه في جدول النـاخبين االبتـدائي أن               
م خالل فترة االعتراض القانونية إلى لجنة مركز التسجيل واالقتراع التـابع            يتقد

لها بطلب لتسجيل اسمه على أن يتضمن طلبه باإلضافة إلى متطلبات التـسجيل،      
  :ما يلي

  . إقراراً بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة-أ
 . تاريخ تقديم الطلب-ب
 . توقيع مقدم الطلب-ج

تسجيل واالقتراع، بعد تحققها من صحة البيانات التـي         وعلـى لجنة مركز ال   
أعاله إدراج اسم صاحب الطلـب      ) 1(يتضمنها الطلب والمشار إليها في الفقرة       

  .في جدول الناخبين االبتدائي
11 

لكـل ذي مصلحة أن يعترض على أي قرار صادر عن اللجنة الفرعية أمـام              
  .الل ثالثة أيام من تاريخ تبليغه بالقراراللجنة المركزية لالنتخابات المحلية، خ

وعلـى اللجنة المركزية أن تبت في االعتراض المقدم لها خالل ثالثـة أيـام    
  . المحكمةاممن تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قابالً للطعن أم

12 

بعـد انقضاء المدة المحددة لالعتراض أو الطعن، والفصل النهائي في جميع           
مقدمة على جداول الناخبين االبتدائية، تصبح هذه الجداول نهائية         االعتراضات ال 

  .ويتم االقتراع بمقتضاها
وتقـوم كل لجنة فرعية بنشر جدول الناخبين النهائي الخاص بها في مقرها            

  .إلطالع العموم، كما تقوم بإرسال نسخة منه إلى اللجنة المركزية
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13 

جل العام للناخبين اسـتناداً إلـى جـداول      تتولـى اللجنة المركزية إعداد الس    
  .الناخبين النهائية المسلمة إليها من اللجان الفرعية

ويحـق لكل مواطن االطالع على السجل العـام للنـاخبين، وعلـى اللجنـة              
  .المركزية أن تيسر ذلك للمواطنين

  الفصل الرابع
  حق االنتخاب

14 

  -:يشرتط فيمن ميارس حق االنتخاب
ون ليبي الجنسية متمتعاً بكامل حقوقه المدنية ما لم يكن الحرمـان            ـ أن يك  -1

  .بسبب قضية سياسية ضد النظام البائد
 سنة مـن عمـره يـوم    ةالثامنة عشر) 18(ون كامل األهلية قد أتم     ـ أن يك  -2

 .راعـاالقت
ون مقيداً في سجل الناخبين النهائي للـدائرة التـي يمـارس حـق            ـ أن يك  -3

 .االنتخاب فيها
15 

ى اللجنة المركزية لالنتخابات وضع ضوابط وآليات الترشح وتحـدد          ـ تتول -1
  .نماذج طلبات الترشح ومواعيد تقديمها

 تقدم طلبات الترشيح إلى اللجنة الفرعية لالنتخابات وذلك في المواعيد التي            -2
تحددها اللجنة المركزية، مرفقة بالمستندات المنصوص عليها بالقانون رقم         

 ميالدي، بشأن نظام اإلدارة المحلية، والئحتـه التنفيذيـة       2012لسنة  ) 59(
وأحكام هذه الالئحة، وعلى اللجنة الفرعية أن تتحقق من تـوافر الـشروط             
المقررة في جميع المرشحين في القائمة كما أنه لها الحق فـي أن تطلـب                

 .إيضاحات ومستندات من المرشحين عند الضرورة
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 الفصل اخلامس
 حالرتشي

16 
يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس البلديـة باإلضـافة إلـى الـشروط             

 ميالدي، بشأن نظـام اإلدارة      2012لسنة  ) 59(المنصوص عليها بالقانون رقم     
  :المحلية

  . أال يكون عضواً باللجنة المركزية لالنتخابات أو إحدى لجانها الفرعية-1
 .ة والوطنية وفقاً للتشريعات النافذة أن تنطبق عليه معايير وضوابط النزاه-2
 أال يكون من أعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي الجيش الوطني والهيئـات            -3

 .النظامية
17 

إذا تبيـن للجنة الفرعية أن مرشحاً ما لم تتوفر فيـه الـشروط المطلوبـة               
  .فعليها أن تخطره بذلك، وللجنة إسقاط اسمه من القائمة

ل يجب مراعاة أن يتم استبدال المرشح بالمرشح من نفـس           وفـي كل األحوا  
  .الشريحة

18 

ال يجـوز ألي شخص الترشح في أكثر من مجلس بلدي واحـد وإال اعتبـر               
  .الترشيح كأن لم يكن

19 

 

يجب تسجيل المرشحين لعضوية المجالس البلدية لـدى اللجنـة الفرعيـة             -1
  . االنتخابية مستوفياً للشروط تسجيل الناخبينلالنتخابات بدائرة

يبدأ تسجيل المرشحين في الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية لذلك وفقـاً             -2
 .للضوابط الصادرة بهذا الشأن
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على من يرشح نفسه أن يودع مبلغ مائة دينار غير قابلة لالسـترداد فـي                -3
 .حساب اللجنة الفرعية

لس المحلية الـراغبين فـي ترشـيح أنفـسهم          على رؤساء وأعضاء المجا    -4
 .االستقالة من مناصبهم وإرفاق االستقالة بطلب الترشيح

تقدم طلبات الترشيح إلى اللجنة الفرعية علـى النمـاذج الخاصـة وفقـاً               -5
لإلجراءات التي تعتمدها اللجنة المركزية وتعلن عنها، ويشترط فـي طلـب            

وعمره وعنوانه ورقم تـسجيل     الترشيح أن يتضمن، اسم المرشح الرباعي       
 .اسمه في جدول الناخبين وأن يكون مذيالً بتوقيعه

تقوم اللجنة الفرعية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر إفادة لكل            -6
مرشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديمه الطلب ورقم تسجيله لديها وتحيل قائمة           

 .بهم للجنة المركزية
الشروط المنصوص عليها في هذه الالئحـة تقـرر         إذا كان الطلب مستوفياً      -7

اللجنة الفرعية قبوله، وال يجوز قبول طلبات الترشيح التي ال تتـوفر فيهـا            
الشروط المنصوص عليها في هذه الالئحة، وفي حالة رفض الطلب فيتوجب           

 . وبالتفصيل الفرعية أن تبين أسباب ذلك خطياعلى اللجنة
إذا لم تبلغ اللجنة الفرعية مقدم الطلـب قرارهـا          يعتبر الطلب موافقاً عليه      -8

 .برفضه خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها

20 

لكل شخص تقدم بطلب للترشيح ورفضت اللجنة الفرعية قبول طلبه، وكـذلك      
لكل من اعترض على ترشيح شخص آخر وقررت اللجنة رفـض اعتراضـه أن         

زية خالل ثالثة أيام من تاريخ تبليغه القـرار،         يطعن في قرارها إلى اللجنة المرك     
  .وعلى اللجنة المركزية أن تفصل في الطعن خالل خمسة أيام من تاريخ تقديمه

21 

 تقوم اللجنة المركزية بنشر قائمة نهائية بأسماء المرشـحين قبـل اليـوم              -1
يـة  المحدد إلجراء االقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشـحين الرباع   

  .والدائرة االنتخابية التي سيتنافسون على مقاعد مجلسها البلدي
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 كما يتم النـشر بمكاتـب اللجـان         ، يتم النشر بكافة وسائل اإلعالم المتاحة      -2
 .الفرعية والموقع اإللكتروني للجنة المركزية

  )22(مادة 
 يحق لكل مرشح تعيين وكيل أو وكالء عنه كمراقبين في مختلـف مراحـل               -1

  .االنتخاب وبصورة خاصة أثناء االقتراع وفرز األصواتعملية 
 يجب تسجيل أسماء الوكالء لدى اللجان الفرعية التي تصدر لهم إفادة باسم             -2

 .كل وكيل يتم اعتماده، وذلك قبل موعد االقتراع

  الفصل السادس
  تنظيم احلملة االنتخابية

23 

الم الرسمية المتاحة عن فترة     تقوم اللجنة المركزية باإلعالن في وسائل اإلع      
الدعاية االنتخابية للمرشحين وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائيـة          

  .طيلة المدة المحددة وذلك باالتفاق مع السلطات المحلية
ولكل مرشح حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه االنتخابي وبما ال يخـالف             

  .النظام العام
تهي كل نشاط يعد من قبيل الدعاية االنتخابية قبل         وفي كل األحوال يجب أن ين     

  .يوم االقتراع بأربع وعشرين ساعة
24 

تحدد اللجنة المركزية لالنتخابات ضوابط ومواصفات المواد الدعائية ويكون         
استخدام وسائل اإلعالم العامة في تنفيذ الدعاية االنتخابية على أساس المساواة           

شحين المدرجين بالقائمـة وتـضع اللجنـة قواعـد          وتكافؤ الفرص لكافة المر   
وإجراءات الدعاية االنتخابية بما يـضمن تـساوي الحـصص فـي البـرامج              

  .المخصصة لكل مرشح وكيفية توزيع األوقات على وسائل اإلعالم المختلفة
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25 

يجوز ألي مرشح نشر مواد دعايته االنتخابية على شكل كتيبات أو ملـصقات   
  .أو صحف

  .يجوز استعمال وسائل اإلعالم اإللكترونية ألغراض الدعاية االنتخابيةكما 
26 

  -:ر على املرشح ما يليظحي
تنظيم الدعاية االنتخابية في دور العبـادة والجامعـات والمعاهـد العلميـة             -1

والمدارس الحكومية والخاصة واألبنية التي تـشغلها الـوزارات والـدوائر           
الخاضعة إلشراف الدولة، كما يحظر على العـاملين        والمؤسسات العامة أو    

في مؤسسات الدولة القيام بالدعاية االنتخابية لصالح أي من المرشحين في           
  .أماكن عملهم

 بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعايـة االنتخابيـة         ةالقيام بأفعال أو استعمال أي     -2
 .لمرشح آخر

 .التشهير أو القدح بالمرشحين اآلخرين -3
الملصقات والالفتات االنتخابية في أي مكان أو مواقع عامة غير تلك           وضع   -4

 .المخصصة لذلك من قبل لجان الدوائر االنتخابية
استعمال شعار الدولة في النشرات أو اإلعالنـات وسـائر أنـواع الكتابـة               -5

 .والرسوم والصور االنتخابية
يض أو طعـن    اللجوء في الدعاية االنتخابية إلى كل ما يتـضمن أي تحـر            -6

بالمرشحين اآلخرين أو إثارة للنعرات العرقية أو القبلية أو العائلية بين فئات     
 .المواطنين

 .عدم احترام النظام العام واآلداب -7
 بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعايـة االنتخابيـة         ةالقيام بأفعال أو استعمال أي     -8

 .لمرشح آخر
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ير ذلك من المنافع مـن أجـل شـراء          تقديم الهدايا العينية أو المادية أو غ       -9
 .األصوات أو التأثير على الناخبين

استعمال عبارات تشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم أو إخالل باألمن العام            -10
 .أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز

تمويل دعايته االنتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبـي أو جهـة               -11
 .القيام بالدعاية عبر وسائل اإلعالم األجنبيةأجنبية أو 

 .تلقي أي دعم أو استعمال أي مواد حكومية -12
وء إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن في المرشحين اآلخـرين             ـاللج -13

 .أو إثارة النعرات القبلية
27 

تحدد اللجنة المركزية لالنتخابات سقف قيمة اإلنفاق على أنـشطة الدعايـة            
  .نتخابية لكل مرشح على أن يحدد مصادر تمويل دعايته االنتخابيةاال

28 

 ،تتحقـق اللجنـة الفرعيـة من التزام المرشح بأحكام المادتين الـسابقتين         
ولها أن تقرر إلغاء الترشح أو نتائج االنتخاب للمرشح إذا ما تبين لها مخالفتـه       

 حساب األصوات، وفقـاً للـوائح       لهذه األحكام وفي هذه الحالة يصار إلى إعادة       
  .المعمول بها

29 

يلتزم كل مرشح بأن يقدم بياناً مفصالً للجنـة الفرعيـة يتـضمن مجمـوع               
اإليرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها علـى الدعايـة             

  .االنتخابية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالن نتيجة االنتخابات
30 

تحدد اللجنة المركزية فترة الدعاية االنتخابية علـى أن تنتهـي قبـل أربـع        
وعشرين ساعة من موعد االقتراع، ويحظر أي نشاط أو فعالية دعائية في اليوم             

  .السابق ليوم االقتراع أو في يوم االقتراع
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31 

امة في  على كل لجنة من اللجان الفرعية أن تعد قائمة بالمواقع واألماكن الع            -1
الدائرة والمخصصة إلقامة المهرجانات واالجتماعات والمسيرات االنتخابية،       
كما يتوجب أن تحدد في تلك القائمة األماكن والمواقع العامة التـي يجـوز              

 .وضع الملصقات واليافطات االنتخابية عليها
ترفع اللجان الفرعية القوائم التي أعدتها إلى اللجنة المركزيـة للمـصادقة             -2

 .عليها وإقرارها
32 

تقوم اللجنة المركزية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية االنتخابية وإصـدار          
النشرات التعريفية واإلعالنات التي تـشجع النـاخبين علـى المـشاركة فـي              

  :االنتخابات، وعلى وجه الخصوص تقوم بإصدار النشرات اآلتية
ل واالقتراع واالعتراض موجهـة      نشرة تعريفية بهذه الالئحة وكيفية التسجي      -1

  .لجمهور الناخبين
 ألفراد الشرطة وقوى األمن حول كيفية التصرف في فتـرة الدعايـة             ة نشر -2

 .االنتخابية واالقتراع والفرز
 نشرة للمراقبين حول مراكز االقتراع وعددها وتوزيعها، وكيفية التـصرف           -3

 .في حال اكتشاف أي خلل في العملية االنتخابية
شرة للمرشحين لعضوية المجلس البلدي تبين فيها األماكن والمواقع العامة          ن -4

 .في الدوائر االنتخابية التي يجوز وضع الملصقات والالفتات عليها

  الفصل السابع
  االقرتاع والفرز

33 

تُحدد اللجنة المركزية إجراءات عملية االقتراع والفرز والعد فـي محطـات            
  .ومراكز االقتراع
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34 

يدلــي الناخب بصوته بسرية تامة بحيث يقوم الناخـب بـاإلدالء بـصوته     
للمرشح في الصندوق المخصص لذلك ويجوز لذوي االحتياجات الخاصة الـذين           
ال يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على أوراق االقتراع أو أن يدلوا بهـا شـفاهة      

  .االقتراعولألمي اصطحاب مرافق لمساعدته بعد موافقة رئيس مركز 
  .وال تجــــــوز اإلنابة في التصويت وال التصويت بالمراسلة

35 

تعد اللجنة المركزية أوراق اقتراع خاصة ومميزة يصعب تقليدها، وتكـون            -1
  .واضحة وسهلة الفهم تمنع حصول أي لبس أو خلط لدى الناخب

س البلـدي   يجب أن تتضمن أوراق االقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجل         -2
 .في الدوائر أسماء المرشحين الرباعية، واسم الدائرة االنتخابية

يجب أن تتضمن أوراق االقتراع بجانب اسم كل مرشح مكاناً للتأشير عليـه              -3
 .بعالمة تدل على المرشح الذي اختاره الناخب

يكون ترتيب أسماء المرشحين في ورقة االقتراع حسب تاريخ وساعة تقديم            -4
 .لترشيحطلبات ا

36 

يخصص في كل مركز من مراكز االقتراع عدد من األمكنة المعزولة أو مـا               -1
  .في حكمها لتمكين كل ناخب من االقتراع بسرية تامة

تحدد اللجنة المركزية مواصفات هذه األمكنة عدد هـذه األمكنـة الواجـب              -2
ـ              سجلين توفرها في كل مركز من مراكز االقتراع حسب عـدد النـاخبين الم

 .لالنتخاب فيه كما تحدد مواصفاتها

37 

 يجب أن تتوفر في كل مركز من مراكز االقتراع أربـع نـسخ مـن جـدول             -1
  .الناخبين النهائي المسجلين لالنتخاب في ذلك المركز
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 تعلق نسخة واحدة من جدول الناخبين في مكان ظاهر في مركـز االقتـراع               -2
لمرشحين، وتستخدم النسخ األخـرى إلجـراء   الطالع الناخبين والمراقبين وا 

 .عمليات االقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل لجنة مركز االقتراع
 . تنشر جداول الناخبين في موقع اللجنة المركزية اإللكتروني-3

38 

 تعد اللجنة المركزية مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها لدى لجـان            -1
  .جان مراكز االقتراعالدوائر االنتخابية ول

 يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعمليات االنتخابية       -2
في مراحلها المختلفة بصورة مفـصلة ودقيقـة وتوقـع مـن المـسؤولين          

 . في لجنتهالمختصين كلٌّ
39 

 تحدد اللجنة المركزية شكل ونوع األختام الواجب استعمالها من قبل جميـع             -1
  .للجان في جميع العمليات االنتخابيةا

 يجب أن تكون األختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معـه تقليـدها، وأن              -2
 .تحفظ لدى اللجان المعنية في مكان مناسب

40 

تقـوم اللجنة المركزية بإعداد إجراءات االقتراع والفرز وفقاً ألحكـام هـذه            
  .معتمدةالالئحة مع مراعاة المعايير الدولية ال

41 

  .يعتبــر يوم االقتراع يوم عطلة رسمية داخل نطاق الدائرة االنتخابية
يبدأ االقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح اليـوم المحـدد لالنتخـاب،              

  .ويقفل في تمام الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم
 تمديـد   ،بناء على طلب رئيس مركز االقتـراع       -يجـوز للجنة المركزية     -

فترة االقتراع على أال تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديـد علـى         
مراكز االقتراع التي اقتضت الضرورة تمديده فيها، وعلى األشخاص الموجودين          

  .في ساحة مركز االقتراع



  1038                                                            رقم الصفحة   )                  15(العــدد 

42 

ع على عاتق رئيس لجنة مركز االقتراع المحافظة على األمـن والنظـام             ـتق -
  .ركز االقتراعداخل م

يجـب أن يتواجد خارج مركز االقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من أفـراد               -
الشرطة بالزي الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس لجنة مركز االقتـراع، وال             
يجوز أن يتواجد أي من هؤالء داخل مركز االقتراع إال بطلب من رئيس اللجنة              

  .ام حسبما تقرر لجنة مركز االقتراع ذلكوللمدة الالزمة لحفظ األمن والنظ
وم الشرطة بالمحافظة على أمن العملية االنتخابية وأمن المواطنين، وذلك          ـتق -

دون اإلخالل بنزاهة االنتخابات أو اإلخالل بأحكام هذه الالئحـة أو بحقـوق             
  .الناخبين

 الرسمي  ير على أي شخص من غير أفراد الشرطة الذين يلبسون الز          ـيحظ -
ل أي سالح ناري أو أي سالح آخر، أو أداة يعاقب على حملها القـانون،            حم
  .مراكز االقتراع أو على مداخلهال داخ

وز ألفراد الشرطة دخول مراكز االقتراع في يوم االقتـراع، أو أثنـاء             ـال يج  -
فرز األصوات، إال بغرض التصويت أو بناء على طلب رئيس لجنـة مركـز              

أعاله، وفي حالة التـصويت ال يجـوز   ) 2(الفقرة االقتراع كما هو مبين في      
  .الدخول إلى مركز االقتراع بالسالح

ل أفراد الشرطة المكلفون بتوفير أمن االنتخابات بتنسيق كامل ومباشـر      ـيعم -
  .مع اللجنة المركزية ولجان الدوائر االنتخابية ولجان مراكز االقتراع

  الفصل الثامن
  النتائج

43 

رؤساء لجان مراكـز   تهاء من جميع إجراءات االقتراع والفرز يقوم         فور االن  -1
 بتسليم جميع المحاضر مرفقة بتقرير عن اإلجراءات التـي          االقتراع شخصيا 

  .قامت بها، والنتائج التي توصلت إليها إلى اللجنة الفرعية
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 يحق لألشخاص المذكورين فيما بعد مراقبة عملية جمـع وإعـداد النتـائج           -2
 : في الدائرة االنتخابيةاألولية

 أعضاء اللجنة المركزية والضيوف الرسميون ومن تخوله اللجنة المركزيـة           -أ
  .بذلك واللجنة الفرعية وموظفوها

 . المرشحون-ب
 . ممثلو ووكالء المرشحين المعتمدين-ت
 . المراقبون المحليون والدوليون، المعتمدون رسمياً-ث
 . الصحفيون واإلعالميون المعتمدون-ج
 تقوم اللجان الفرعية بإرسال النتائج االنتخابية إلى اللجنة المركزيـة التـي             -3

  .تقوم بجمعها ونشرها في الدوائر االنتخابية كنتائج أولية لالنتخابات
44 

 على اللجنة المركزية عند استالمها جميـع المحاضـر واألوراق والمـواد             -1
اللجان الفرعية، أن تقوم بالتأكد من      المرفقة بها، والتقارير المنظمة من قبل       

صحة الفرز في مراكز االقتراع والدوائر االنتخابية وإعـالن نتـائج الفـرز             
  .النهائي لألصوات

 يجري ذلك بشكل علني، وال يسمح لغير األشخاص المذكورين فـي الفقـرة              -2
 .من هذه الالئحة حضور تلك العملية) 43(من المادة ) 2(

المركزية دراسـة جميـع تقـارير اللجـان الفرعيـة،            يتوجب على اللجنة     -3
والقرارات اإلدارة عنها في االعتراضات المقدمة من المرشحين أو وكالئهـم    

 .أو ممثليهم وأن تكاتبهم أو تستمع إلى ما يرغبون في إبدائه من أقوال
 للجنة المركزية، إذا تبين لها وقوع مخالفات في عمليات االقتـراع فـي أي       -4

االقتراع، من شأنها أن تؤثر في نتائج االنتخابات، أن تقرر إعادة           من مراكز   
االنتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات في موعد أقصاه عشرة            
أيام من تاريخ االنتهاء من عملية الفرز النهائي، وفي هذه الحالـة تقتـصر              

وينحصر الحق  إعادة االنتخابات في المركز أو المراكز التي وقع فيها الخلل           
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في المشاركة على الناخبين المسجلين في المركز أو المراكز المذكورة كمـا            
وينحصر حق الترشيح فـي األسـماء التـي تـضمنتها القائمـة النهائيـة           

 .للمرشحين
 فور إتمام اللجنة المركزية لإلجراءات المذكورة أعاله تقوم بـإعالن نتـائج         -5

 .االنتخابات النهائية
 : النتائج االنتخابية النهائية ما يلي يتضمن إعالن-6

  . عدد الناخبين الكلي المسجلين في جداول الناخبين النهائية-أ
 عدد الناخبين الذين شاركوا في االقتراع وأدلـوا بأصـواتهم حـسب          -ب

 .سجل الناخبين
 . عدد أوراق االقتراع التي وجدت في صناديق االقتراع-ج
 .اق الباطلة وعدد األوراق البيضاء عدد األوراق الصحيحة وعدد األور-د

 أسماء المرشحين وعدد األصوات الحائز عليها كل مـنهم، مرتبـة            -هـ
 .بتسلسل تنازلي

 . تاريخ ووقت إجراء الفرز النهائي-و
 . توقيع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية-ز

45 

يحق للمرشحين ولوكالئهم أو ممثليهم الطعن في القـرارات الـصادرة عـن        
  .لجنة المركزية خالل يومين من تاريخ نشر نتائج االنتخابات النهائيةال

46 

يفوز بالمقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية المرشحون الذين حصلوا على           -1
  .أكثر من غيرهم من أصوات الناخبين في تلك الدائرة

ـ            -2 ى يشغل مقاعد المرأة وذوي االحتياجات الخاصة من الثوار من يحصل عل
أعلى األصوات من المرشحين لهذه الفئات باإلضافة إلى المقاعد التـي قـد             

 . عليها عند حصولهم على أعلى األصوات في المنافسة العاديةنيحصلو
 .إذا تساوت أصوات مرشحين أو أكثر يتم إجراء القرعة بينهم -3
 .تصدر اللجنة المركزية شهادات رسمية للمرشحين الفائزين -4
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47 

جنة المركزية حق إلغاء نتائج العملية االنتخابية التي يثبت أنه قـد شـابها      لل
تزويريخل بنتائج العملية االنتخابية أو فعالٌ أو تالعب .  

48 

تقوم اللجنة المركزية بإعداد النتائج النهائية وكذلك اإلعالن عنها ونـشرها            
 الرسـمية والـصحف     في إحدى وسائل اإلعالم الرسمية وتنشرها في الجريـدة        

المحلية اليومية، ويكون بإمكان الجمهـور الحـصول علـى جـداول نهائيـة              
  .التفصيلية

  الفصل التاسع
  اجلرائم االنتخابية

49 

  :ًيعاقب بالعقوبات املقررة قانونا كل من
  . أدلـى بصوته منتحالً اسم غيره-1
 . أدلـى بصوتـه أكثر من مـرة-2
 .خابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك أدلـى بصوته في االنت-3
 استعمل اإلكراه أو التهديد لمنع ناخب من اإلدالء بصوته أو بالتـأثير علـى        -4

 .الناخبين
 أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي             آخر  أعطى شخصاً  -5

 .يحمله على االمتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين
 .ل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت قب-6
 نشر أو أذاع أقواالً أو أخباراً كاذبة عن موضوع االنتخابات أو عن سـلوك               -7

 .أحد المرشحين أو عن أخالقهم بقصد التأثير على نتيجة التصويت
 قام بأي فعل من أفعال الطباعـة أو تـداول بطاقـات االقتـراع أو األوراق             -8

 .ة في العملية االنتخابية دون إذن من اللجنة المركزيةالمستخدم
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 أعدم أو أخفى أو غير فـي سـجالت النـاخبين وأوراق االقتـراع أو فـي         -9
 .محاضرهم أو برمجياتهم

 . غش أو تحايل في فرز األصوات أو احتساب األوراق-10
 . اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال االقتراع-11
 أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية االنتخابية بقصد التأثير             أخفى -12

 .على النتيجة
 . أهان أو تعرض ألحد العاملين باللجنة المركزية أثناء تأدية عمله-13
14-     في مراكز االقتـراع أو المكاتـب واللجـان           حمل سالحاً ظاهراً أو مخفيا 

 .التابعة للجنة المركزية أو في محيطها
 .استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على العملية االنتخابية -15
تلف مبان عامة أو منشآت أو وسائل نقل أو معدات معدة لالستخدام فـي              أ -16

 .االنتخابات بقصد عرقلة سير العملية االنتخابية مع دفع قيمة الضرر
 .ية قام باستغالل وظيفته للتأثير على نتائج العملية االنتخاب-17
 تلقى إعانات مادية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة لحملته             -18

 .االنتخابية
 . استعمل الوسائل أو المواد العامة في الدعاية االنتخابية-19
 . خالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية االنتخابية-20
الً باألمن العام أو تثير      استعمل عبارات تشكل تحريضاً على الجرائم أو إخال        -21

الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهويـة أو القبليـة أو تـسيء               
 .لآلداب العامة أو تمس أعراض بعض المرشحين أو الناخبين

 تجاوز سقف الصرف المحدد من قبـل اللجنـة المركزيـة علـى حملتـه         -22
 .االنتخابية

 .نتخابية لمرشح آخر قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة اال-23
 قام بالدعاية عبر وسائل اإلعالم األجنبية باستثناء المواقـع اإللكترونيـة            -24

 .الخاصة به
 قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة االنتخابية يوم االقتراع أو قبلـه بـأربع               -25

 .وعشرين ساعة
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تعليميـة   استعمل أماكن العبادة أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية وال     -26
 .للدعاية االنتخابية

  الفصل العاشر
  أحكام عامة

50 

يقـدم عضو المجلس البلدي المنتخب وقبل مباشـرة عـضويته بـالمجلس            
إقراراً بما في ذمته المالية وذمة زوجته وأوالده، يتضمن بياناً وافياً بممتلكاتهم            

  .الثابتة والمنقولة
51 

ي والمنظمات اإلقليمية والدولية المختـصة      ى مؤسسات المجتمع المدن   ـتتول
المعتمدة من قبل اللجنة المركزية وكذلك وكـالء المرشـحين مراقبـة العمليـة      
االنتخابية، وتلتزم اللجنة المركزية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبـر قـدر مـن              

  .المصداقية لحرية ونزاهة االنتخابات
52 

زمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة علـى أن        تضع اللجنة المركزية اإلجراءات الال    
تتضمن نظاماً تسجيل الناخبين، ونظاماً إجـراءات الترشـيح، نظامـاً الدعايـة            
االنتخابية، ونظاماً لوكالء المرشحين وللرقابـة المحليـة والدوليـة، ونظامـاً            
إلجراءات االقتراع والفرز وإعالن النتائج، وتصدر جميعها بقرارات من اللجنـة           

  .المركزية
53 

 تنفيذ أحكام هـذه الالئحـة   – كل فيما يخصه –على جميع الجهات المختصة    
  .ابيةوتقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب لتنفيذ العملية االنتخ
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  جملس الوزراء قرار
   ميالدي2013لسنة ) 180(رقم 

  اتــــاء البلديـــبإنش
  جملس الوزراء

  .هـستوري، وتعديالتالن الدـى اإلعـالع علـد االطـبع -
ميالدي بشأن نظـام اإلدارة المحليـة،   2012لسنة ) 59(ى القانون رقم  ـوعل -

  .والئحته التنفيذية
لسنة ) 59( ميالدي بتعديل القانون رقم      2013لسنة  ) 9(ى القانون رقم    ـوعل -

  . بشأن نظام اإلدارة المحلية،ميالدي2012
المـؤرخ فـي    ) 853(قـم   رى ما عرضه وزير الحكم المحلي بكتابـه         ـوعل -

  .ميالدي30/3/2013
  .ميالدي2013ى محضر اجتماع مجلس الوزراء الحادي عشر لسنة ـوعل -

  ررــــق
1 

أ البلديات على النحو المبين بالكشف المرفق بهذا القـرار وعـددها            ــنشتُ
تسع وتسعون بلدية ويجوز لمجلس الوزراء إنشاء بلديات أخرى وفقاً لما           ) 99(

  .به طبيعة العمل الفعليةتتطل
2 

دد النطاق الجغرافي لكل بلدية بقرار من مجلس الوزراء بنـاء علـى             ــحي
  .عرض من وزير الحكم المحلي

3 

 معتمد حاليا في أداء مهامـه إلـى حـين           ــير كل مجلس محل   ـــيستم
  .انتخاب المجلس البلدي للبلدية
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4 

هيخ صدوره، وعلى الجهـات المعنيـة تنفيـذ        ل بهذا القرار من تار    ــعمي ،
ـــلغوير في الجريدة الرسميةــــنشى كل حكم يخالفه، وي.  

  جملس الوزراء
  .هجري1434/ اآلخرىجماد/15 :صدر في
  .الديــــــمي25/4/2013: الموافق
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1802013 
 

  البلديـة  الرقم  البلديـة  الرقم  البلديـة  الرقم  البلديـة  الرقم
  ككلـــــة  76  السوانـــي  51  خليج السدرة  26  طبرق  1
  القلعــــة  77  قصر بن غشير  52  ســــرت  27  امساعد  2
  جـــــادو  78  جنــــزور  53  زمــــزم  28  الجغبوب  3
  لرحيبـــاتا  79  ندلسحـي األ  54  الجفــــرة  29  درنـــة  4
  الرياينــــة  80  وادي الربيع  55  الشرقي الشاطئ  30  القبـــة  5
  صابعـــةاأل  81  بوسلـــيمأ  56  الشاطئ الغربي  31  بـــرقاأل  6
  الرجبـــان  82  السبيعـــة  57  سبهــــا  32  البيضــاء  7
  الزنتــــان  83  سيدي السائح  58  مــــرزق  33  شحـــات  8
  ظاهر الجبـل  84  سوق الخميس  59  رقيــةالش  34  ساحل الجبل  9
  الحرابــــة  85  سوق الجمعة  60  وادي عتبـة  35  م الــرزمأ  10
  نالــــوت  86  العزيزيـــة  61  تراغـــن  36  المـــرج  11
  وازن  87  الزهــــراء  62  وبـــاريأ  37  جردس العبيد  12
  الحوامـــد  88  الزاويـــة  63  غــــات  38  توكـــرة  13
  كابـــــاو  89  غرب الزاويـة  64  ةبنت بيــ  39  بيـــارألا  14
  نسمــــة  90  المايــــة  65  ةمصراتــ  40  قمينـــس  15
  الشقيقـــة  91  زوارة  66  زليتــــن  41  سلـــوق  16
  غدامـــس  92  ةصبراتـــ  67  الخمـــس  42  بنغـــازي  17
  القيقـــب  93  صرمــــان  68  الساحـــل  43  اجدابيـــا  18
  شهـببير األ  94  الجميــــل  69  قصر االخيـار  44  بريقـــةلا  19
  القطــرون  95  العجيـــالت  70  ةمسالتــ  45  الكفـــرة  20
  تاورغـــاء  96  زلطـــــن  71  ترهونـــة  46  تازربـــو  21
  الغريفـــة  97  رقدالــــين  72  بنـي وليـد  47  وجلــــةأ  22
  اووندال  98  باطـن الجبـل  73  القرهبوللـي  48  اجخـــرة  23
  القرضـــة  99  غريـــان  74  تاجــوراء  49  جالــــو  24
      يفــــرن  75  طرابلــس  50  مـــرادة  25
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2013لسنة ) 540(رقم 

  ميالدي،2013لسنة ) 180(بتعديل حكم يف قراره رقم 
  بإنشاء البلديات

  جملس الوزراء
  . وتعديالتهإلعالن الدستوريبعد االطالع على ا -
ميالدي بـشأن نظـام اإلدارة المحليـة،    2012لسنة ) 59( وعلى القانون رقم  -

  .وتعديله
ميالدي في شأن منح    2012لسنة  ) 10( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  .الثقة للحكومة المؤقتة
ت، مـيالدي بإنـشاء البلـديا    2013لسنة  ) 180( وعلى قرار مجلس الوزراء      -

  .وتعديالته
 وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعـه العـادي الـسابع والعـشرين               -

  .ميالدية2013واجتماعه العادي التاسع والعشرين لسنة 
  قـــرر

1 

 لـسنة   )180( رقـم    تُعـدل المادة األولـى مـن قـرار مجلـس الـوزراء           
  -:ميالدي بإنشاء البلديات بحيث يجري على النحو التالي2013
  )1(ادة م

) 180(يعـاد إنشاء وتسمية البلديات الواردة بالكشف المرفق بالقرار رقـم           
ميـالدي المشار إليه، بحيث تكون وفقـاً للكـشف المرفـق بهـذا             2013لسنة  

نتهـي  يتسعون بلدية بحيث يبدأ باسم بلديـة امـساعد و   ) 90(القـرار وعددها   
  .باسم بلدية غدامس

يات أخرى وفقاً لما تتطلبه طبيعة العمـل       ويجـوز لمجلس الوزراء إنشاء بلد    
  .الفعليـة
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2 

يعمــل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغـى الكشف المرفق بالقرار رقم           
ميـالدي المشـار إليه، وأي حكم يخـالف مـا هـو وارد            2013لسنة  ) 180(

بالكشف المرفق بهذا القرار، وينشر في الجريـدة الرسـمية، وعلـى الجهـات       
  .معنية تنفيذهال

  جملس الوزراء
  .هجري1434/ذي القعدة/06: صدر بتاريخ
  .ميـالدي12/9/2013: الموافــق
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5402013 

  البلدية  الرقم  البلدية  الرقم  البلدية  الرقم  البلدية  الرقم
  غريان  70  زليتن  47  إجخرة  24  إمساعد  1
ئر ــب  2

  األصابعة  71  الخمس  48  مرادة  25  شهباأل
  ككلة  72  مسالتة  49  البريقة  26  طبرق  3
  القلعة  73  ترهونة  50  خليج السدرة  27  درنة  4
  يفرن  74  بني وليد  51  هراوة  28  أم الرزم  5
قصر   52  سرت  29  القبة  6

  جادو  75  األخيار

القره   53  أبوقرين  30  األبرق  7
  الرحيبات  76  بوللي

  الرياينة  77  تاجوراء  54  الجفرة  31  القيقب  8
  الزنتان  78  طرابلس  55  براك الشاطئ  32  شحات  9
القرضة   33  البيضاء  10

قصر بن   56  الشاطئ
  الشقيقة  79  غشير

ساحل   11
  نسمة  80  وانيسال  57  دري الشاطئإ  34  الجبل

  الشويرف  81  جنزور  58  سبها  35  المرج  12
جردس   13

وادي   36  العبيد
  الرجبان  82  يزيةالعز  59  البوانيس

ظاهر   83  الزهراء  60  بنت بية  37  توكرة  14
  الجبل

  الحرابة  84  الماية  61  الغريفة  38  األبيار  15
  كاباو  85  الزاوية  62  أوباري  39  بنغازي  16
  نالوت  86  صرمان  63  غات  40  سلوق  17
  وازن  87  ةصبرات  64  قمرز  41  قمينس  18
  لحوامدا  88  العجيالت  65  القطرون  42  إجدابيا  19
باطن   89  الجميل  66  تراغن  43  الكفرة  20

  الجبل
  غدامس  90  زوارة  67  عتبةوادي   44  تازربو  21
      زلطن  68  الشرقية  45  جالو  22
      رقدالين  69  ةمصرات  46  أوجلة  23

  



  1050                                                            رقم الصفحة   )                  15(العــدد 

  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2013لسنة ) 284(رقم 

  بتصحيح تسمية بلدية
  :جملس الوزراء

  .عالن الدستوري، وتعديالته بعد االطالع على اإل-
ميالدي، بشأن نظـام اإلدارة المحليـة،       2012لسنة  ) 59( وعلى القانون رقم     -

  .والئحته التنفيذية
لـسنة  ) 59(ميالدي، بتعديل القانون رقم     2013لسنة  ) 9( وعلى القانون رقم     -

  .ميالدي، بشأن نظام اإلدارة المحلية2012
  .ميالدي، بإنشاء البلديات2013 لسنة )180( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم -
ــم   - ــي رق ــم المحل ــاب وزارة الحك ــى كت ــؤرخ) 240( وعل ــيالم   ف

  .ميالدي11/6/2013
  .ميالدي2013 وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء الحادي عشر لسنة -

  قــــرر
1 

بالكـشف المرفـق بقـرار      ) 55(تُصحـح تسمية البلدية الواردة تحت رقم       
ميالدي، المشار إليـه، بحيـث تُـسمى        2013لسنة  ) 180(قم  مجلس الوزراء ر  

  ).عني زارة(بلدية 
2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل            
  .حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري1434/شعبان/11: صدر في
  .ميــالدي20/06/2013: الموافق



  1051                                                            رقم الصفحة   )                  15(العــدد 

  العقود حمرري قيد جلنة قرار
  ميالدي 2013 لسنة) 14 (رقم

  العقود حمرري قيد جلنة
 وتعديالته العقود محرري بشأن 1993 لسنة 2 رقم القانون على االطالع بعد

  .التنفيذية والئحته
 علـى  الدالة بها ةالمرفق والمستندات الشأن ذوي من المقدمة الطلبات وعلى

 بتـاريخ  القيدلجنة   اجتماع محضر وعلى. للقيد نوناًقا المطلوبة.الشروط توافر
  .ميالدي 11/4/2013

  ررتــــق
1 

 محـرر  بمكتـب  كـلٌّ  نمساعدي عقود محرري ة أسماؤهما اآلتي السيدان يقيد
  -:وهما ،األخضر الجبل استئناف بمحكمة اسمه قرين المبين العقود

  .راطالض فرج رابحة   بمكتب    الكربال خميس سراج -1
  .الظافرة محمد حسين   بمكتب   عريف عثمان الشريف -2

2 

 فـي  وينشر العدل، وزير السيد قبل من اعتماده تاريخ من القرار بهذا يعمل
  .الرسمية الجريدة
                     حممد رجب حديدان   يعتمد                               

               رئيس جلنة قيد حمرري العقود املرغني              ريالح بشص
  وزير العدل     

  

  .هجري1434/رجب/12: اعتمد بتاريخ
  .م2013/مايو/27 :الموافـــــق



  1052                                                            رقم الصفحة   )                  15(العــدد 

  العقود حمرري  قيدجلنة قرار
  ميالدي2013 لسنة) 36 (رقم

  مادي خطأ بتصحيح
  العقود حمرري قيد جلنة

 والئحتـه  العقود حرريم بشأن 1992 لسنة 2 رقم القانون على االطالع بعد -
  .التنفيذية

 وتعديلـه  العقـود  محـرري  بشأن 1993 لسنة 2 رقم القانون على واالطالع -
  .التنفيذية والئحته

  .2013 لسنة) 15 (رقم العقود محرري  قيدلجنة قرار وعلى -
  .به المرفقة والمستندات. أدناه المذكور السيد من المقدم الطلب وعلى -
 هجـري 1434/رجب/6 بتاريخ العقود محرري قيد جنةل اجتماع محضر وعلى -

  .ميالدي16/5/2013 الموافق

  ررتـــق
1 

 لـسنة ) 15 (رقـم  العقـود  محرري قيد لجنة قرار من 4 رقم المادة تُصحح
 ينقـل : اآلتـي  النحو على نصها يجري بحيث األولى فقرتها في ميالدية،2013
 عبدالباسط/ السيد بمكتب لعملل مساعد عقود محرر النعاجي محمد فيصل/ السيد
  .طرابلس استئناف بمحكمة عقود  محررمفتاح سالم مفتاح


