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 ياملشروع الوطن

 متهيد
 إلىللدولة ومجلس النواب عن الوصول  األعلىاالنسداد السياسي وعجز كل من المجلس  إلىبالنظر 

توافق بينهما يؤدى لوعدم وجود مؤشرات حقيقية وجادة ل ،حل هذا االنسداد إلىضى فتوافق واتفاق ي

دستور  إلقرارتوطئة ولى توحيد كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إبعض االستقرار و إلى

 .ضوئه انتخابات رئاسية وتشريعية في وإجراءوطني دائم 

 ين.الدولي واألمنفي تحقيق السلم  الدولي األمنالمتحدة ومجلس  األمممسؤولية  إلىوبالنظر 

المنوطة بها  للدعم في ليبيا والصالحيات والمهامالمتحدة  األممبعثة  بإنشاءالمتحدة  األممقرار  إلىو

 .إنشائهابموجب قرار 

فريق الحوار المتحدة للدعم في ليبيا في تشكيل) األممقامت بها بعثة  التي اإلجراءات إلى واستنادا  

 (باالتفاق السياسي)رف ع   ما إلىبعد مشاورات ولقاءات  ضىفأ والذي( الليبي السياسي

 ليبيا، في األمور إليهما وصلت  إلىحلول دائمة وناجعة  إيجادنقدم هذا المشروع لعله يسهم في 

عن السلطة لألجسام  يالطوع يالتنح أساسقائم على  األولالخيار والذى يشتمل على خيارين هما 

 (.الرئاسيالمجلس وللدولة  األعلىالثالثة )لمجلس النواب والمجلس 

 .عن السلطة الطوعي للتنحيلس الثالثة ارفض المج أساسقائم على  الثانيالخيار 
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 :وفيما يلي عرض تفصيلي لكل من الخيارين

 -:األولاخليار 

تقوم  "لسشرعي وسلمي وس" تغيير للمسؤولية الوطنية والتاريخية وتمهيدا إلحداث استشعارا

عن  باإلعالن "المجلس الرئاسي ،للدولة األعلىالمجلس  ،مجلس النواب" الثالثة الحاكمة األجسام

هيئة " تشكيل المتحدة للدعم في ليبيا على األمملتعاون مع بعثة االسلطة و التنحي الطوعي عن

ت جذرية وحقيقية في المشهد السياسي رايتوافق وطني مرحلي يحدث تغي إلنجاز مشروع "وطنية

ثمانية عشر  (81ن األحوال )مدته بأي حال مال تتجاوز بحيث واالقتصادي  يواألمنوالعسكري 

   -:تياآلالترتيب شهرا وفق 

 ( خمسة وأربعون يوما من تاريخ تشكيلها.54تنجز الهيئة الوطنية أعمالها في مدة أقصاها ) .8

 .بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا أعمال هذه الهيئة ترعى .2

 .أعمال هذه الهيئة ؤتمر الوطني الجامع بالمصادقة علىيقوم الم .3

 .تقوم األجهزة الجديدة بمباشرة أعمالها فور المصادقة عليها من المؤتمر الوطني الجامع .5

 ة:أوال اهليئات احلاكم 

 :الهيئة الوطنية -1

 وتنحصر مهمة رئيس الهيئة الوطنية  للقضاء( رئيس المجلس ) ،هذه الهيئة اسةئيتولى ر

تنفيذ مقرراتها  على واإلشراف أعمالهافي رئاسة جلسات الهيئة وإدارة  (رئيس المجلس  للقضاء)

 :وال يكون له حق التصويت وذلك لضمان

 حيادية رئيس الهيئة - أ

 حيادية السلطة القضائية - ب
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 -الوجه التالي: علىكيل هذه الهيئة يكون تش

 4 ممثل عن التبوو امرأةأن تكون من بينهم  ىممثلين عن المنطقة الشرقية عل 

 4 مازيغممثل عن األوامرأة تكون من بينهم  أن ىممثلين عن المنطقة الغربية عل 

 4 وممثل عن الطوارق  امرأةان تكون من بينهم  ىممثلين عن المنطقة الجنوبية عل 

 3 ممثلين عن المجلس  للدولة بواقع ممثل عن كل منطقة من المناطق الثالث 

 3  منطقة من المناطق الثالثممثلين عن مجلس النواب بواقع ممثل عن كل 

 8  ين لم يلتحقوا بالمجلس المؤتمر الوطني العام الذ أعضاءممثل عن 

 8 استعداد لالنخراط في العملية السياسية ىممثل عن تيار النظام السابق الذين عل 

 8  شاركت في الحوار السياسي ولها تمثيل التيممثل عن كل حزب من األحزاب 

 .ولة أو مجلس النوابللد األعلىإما في المجلس  

  ممثلين عن التشكيالت المسلحة التي أعطيت بعض الشرعية سواء من المجلس

بواقع  أو المجلس الرئاسي الوطني االنتقالي أو المؤتمر الوطني العام أو مجلس النواب

 -ممثل عن كل تشكيل:

 8 ممثل الجيش الوطني المنطقة الشرقية 

 8 ة األركان العامةممثل عن رئاس 

 8 ممثل عن قوات البنيان المرصوص 

 8 ممثل عن قوات حماية طرابلس 

 8 ممثل عن قوات اللواء السابع 

 8 ممثل عن لواء الصمود 
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 -اجمللس الرئاسي: -2 
من بينهم  لسيادة من رئيس وثالثة نواب تكونرئاسيا ، يمارس أعمال ا تختار الهيئة الوطنية مجلسا  

 .امرأة

 -اجمللس الوطني االستشاري: -3

  ومجلس النواب في جسم واحد يسمي )المجلس الوطني االستشاري( للدولة يدمج المجلس 

  فيالجوانب التشريعية  فيبصالحيات محدودة  االستشارييتمتع المجلس الوطني 

 من مجلس الوزراء. إليهالقضايا التي تحال 

 من شكل  بأيالسلطة التنفيذية  أعمال فياالستشاري ر تدخل المجلس الوطني يحظ

 األشكال 

 التي قررها المؤتمر في حدود  المنحة المالية  إاليتمتع المجلس الوطني بأية امتيازات  ال

 م2182العام عام  الوطني

 الوطني. االئتالفحكومة  -5

  ةدارواإلرئيس للوزراء من المشهود لهم بالخبرة والكفاءة  باختياريقوم المجلس الرئاسي 

 .بإدارة شؤون الدولةوالمعرفة 

  حكومته من المشهود لهم بالقدرة والكفاءة  أعضاء باختياريقوم رئيس الوزراء المكلف

ية قتضم كافة القوى السياسية مراعية التوزيع الجغرافي العادل والمكونات العر ةدارواإل

 والثقافية للمجتمع الليبي ومراعاة تمثيل المرأة.



 

5 

 

  المجلس الوطني  إلىسي ويحيلها تشكيل الحكومة يصادق عليها المجلس الرئا اكتمالبعد

 االستشاري لالعتماد الشكلي فقط.

 تتمثل في: خمسة ملفات رئيسية (4)معالجة  كز عمل حكومة االئتالف الوطني علىيرت 

 وحدة مؤسسات الدولةاالقتصادية و األزمةملف  .8

 وحدة المؤسسات العسكرية واألمنية واالستقرار و األمنملف  .2

 لمهجرين والنازحين دون شروط وقيودملف عودة كافة الليبيين ا .3

ملف الالمركزية والحكم المحلي وإعطاء صالحيات موسعة للحكم المحلي وإنهاء  .5

 حالة المركزية إال ما يتعلق بالجانب السيادي

مشروع الدستور واالنتخابات الرئاسيية  علىملف الدستور والقوانين الالزمة لالستفتاء  .4

 والتشريعية.

 -الدستور:مشروع : ثانيا
اء على مشروع الدستور المنجز من قبل )هيئة صياغة الدستور( سو بالنظر للجدل الحاصل على

رفض للدولة وظهور بوادر  األعلىاب والمجلس مستوى مجلس النو مستوى الهيئة نفسها أو على

 شعبي 

ذا في صياغة ه أصال  للمشروع خاصة في بعض مناطق ليبيا وبعض المكونات التي لم تساهم 

 المشروع.

 من الخبراء تتشكل على ليبيا، لجنة المتحدة للدعم في األممبالتنسيق مع بعثة  الهيئة الوطنيةتختار 

 -:اآلتيالنحو 

 4 ممثل عن التبوو امرأةأن تكون من بينهم  مثلين عن المنطقة الشرقية على 
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 4 مازيغممثل عن األو امرأةتكون من بينهم  أن ممثلين عن المنطقة الغربية على 

 4 وممثل عن الطوارق  امرأةتكون من بينهم  أن ممثلين عن المنطقة الجنوبية على 

 4  المتحدة كمستشارين للجنة وال يكون لهم حق التصويت األممخبراء تختارهم 

  رئيس المحكمة العليا يساعده فريق عمل من المحكمة العليا  إلىتوكل رئاسة هذه اللجنة

تنفيذ مقرراتها  على واإلشراف أعمالهاتنحصر مهمة رئيس اللجنة في رئاسة جلساتها وإدارة 

 يكون له حق التصويت ضمانا  لحياديته وحيادية السلطة القضائية ال و

  من استالم مهام عملها باالتي:يوما  (31) أقصاهاتقوم هذه اللجنة فور اختيارها وفي مدة- 

 -:مسألتين ليبيا على أنحاءاستطالع شعبي عام في كافة          

 شكل الدولة  - أ

 نظام الحكم - ب

جز وتقييمه وتقديم المشروع المعدل بما يراعي نتيجة االستطالع مراجعة مشروع الدستور المن

 .الشعبي

ون يوما  من تاريخ ست (01الوطني االستشاري بإصدار قانون االستفتاء في غضون ) جلسيقوم الم

 استالمه لمشروع الدستور المعدل.

 .معتمديعية في ظل أحكام الدستور الجري انتخابات رئاسية وتشرت 

 ة والتنفيذية إلى الهيئات المنتخبة. تنقل كافة السلطات التشريعي 

 حالة رفض مشروع الدستور في
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 -اخليار الثاني :
التنحي  فيللدولة والمجلس الرئاسي األعلى مجلس الفي حالة رفض أو فشل مجلس النواب و

 ولية األمم المتحدة واستنادا  إلىتقوم بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا استنادا إلى مسؤ الطوعي

اورات موسعة من كل وبعد مش الليبي اتخذتها في تشكيل لجنة الحوار السياسي التياإلجراءات 

ز مدته بأي حال من تتجاو نجاز مشروع توافق وطني الإل "هيئة وطنية "األطراف الليبية بتشكيل

   -:الترتيب اآلتيثمانية عشر شهرا وفق  (81األحوال )

 ( خمسة وأربعون يوما من تاريخ تشكيلها.54تنجز الهيئة الوطنية أعمالها في مدة أقصاها ) .4

 بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا أعمال هذه الهيئة ترعى .0

 أعمال هذه الهيئة ؤتمر الوطني الجامع بالمصادقة علىيقوم الم .7

 تقوم األجهزة الجديدة بمباشرة أعمالها فور المصادقة عليها من المؤتمر الوطني الجامع .1

 احلاكمة  اهليئاتواًل أ

 :اهليئة الوطنية -8
رئيس )وتنحصر مهمة رئيس الهيئة الوطنية  للقضاء( رئيس المجلس )هذه الهيئة  اسةئيتولى ر

وال يكون تنفيذ مقرراتها  علىفي رئاسة جلسات الهيئة وإدارة أعمالها واإلشراف  (المجلس  للقضاء

 :له حق التصويت وذلك لضمان

 حيادية رئيس اهليئة - أ

 حيادية السلطة القضائية - ب
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  التاليالوجه  كيل هذه الهيئة علىشيكون ت

 7 ممثل عن التبوو امرأةتكون من بينهم  أن ىممثلين عن المنطقة الشرقية عل 

 7 ممثل عن االمازيغو امرأةتكون من بينهم  أن ىممثلين عن المنطقة الغربية عل 

 7 ممثل عن الطوارقو امرأةتكون من بينهم  أن ىممثلين عن المنطقة الجنوبية عل 

  ن لم يلتحقوا بالمجلس يالمؤتمر الوطني العام الذ أعضاءممثل عن 

 استعداد لالنخراط في العملية السياسية عن تيار النظام السابق الذين على ممثل 

 شاركت في الحوار السياسي ولها تمثيل التيكل حزب من األحزاب  ممثل عن 

 .للدولة أو مجلس النواب األعلىإما في المجلس  

  أعطيييت بعييض الشييرعية سييواء ميين المجلييس  التيييممثلييين عيين التشييكيالت المسييلحة

بواقع  أو المجلس الرئاسي الوطني االنتقالي أو المؤتمر الوطني العام أو مجلس النواب

 -ممثل عن كل تشكيل:

 8 ممثل الجيش الوطني المنطقة الشرقية 

 8 ممثل عن رئاسة األركان العامة 

 8 ممثل عن قوات البنيان المرصوص 

 8 لسممثل عن قوات حماية طراب 

 8 ممثل عن قوات اللواء السابع 

 8 ممثل عن لواء الصمود 
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 -اجمللس الرئاسي: -2     
تختار الهيئة الوطنية مجلسا   رئاسيا ، يمارس أعمال السيادة من رئيس وثالثة نواب تكون من    

 .امرأةبينهم 

 -اجمللس الوطني االستشاري: -3   
 (06)ستين عضوا بواقع  (06)مكون من  ياستشارلوطنية باختيار مجلس وطني تقوم الهيئة ا 

ن المكون ع ة ممثلينثالث (3)وثالثة سيدات  (3)ن يكون من بينهم أعلى عضوا عن كل اقليم 

 على أن تكون من بينهم امرأة االجتماعي

 فيلجوانب التشريعية يتمتع المجلس الوطني االستشاري بصالحيات محدودة في ا 

 تحال إليه من مجلس الوزراء. التيالقضايا 

 أعمال السلطة التنفيذية بأي شكل من  فيتدخل المجلس الوطني االستشاري  رحظي

 األشكال 

  ال يتمتع المجلس الوطني بأية امتيازات إال في حدود  المنحة المالية المقررة من المؤتمر

 الوطني العام.

 حكومة االئتالف الوطني. -5      

  رئيس للوزراء من المشهود لهم بالخبرة والكفاءة واإلدارة  باختيار الرئاسييقوم المجلس

 .بإدارة شؤون الدولةوالمعرفة 
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  يقوم رئيس الوزراء المكلف باختيار أعضاء حكومته من المشهود لهم بالقدرة والكفاءة

ية قواإلدارة تضم كافة القوى السياسية مراعية التوزيع الجغرافي العادل والمكونات العر

 والثقافية للمجتمع الليبي ومراعاة تمثيل المرأة.

  بعد اكتمال تشكيل الحكومة يصادق عليها المجلس الرئاسي ويحيلها إلى المجلس الوطني

 االستشاري لالعتماد الشكلي فقط.

  خمسة ملفات رئيسية (4)معالجة  علىيرتكز عمل حكومة االئتالف الوطني 

 .مؤسسات الدولةوحدة وملف األزمة االقتصادية  .8

 .وحدة المؤسسات العسكرية واألمنيةوملف األمن واالستقرار  .2

 .ملف عودة كافة الليبيين المهجرين والنازحين دون شروط وقيود .3

ملف الالمركزية والحكم المحلي وإعطاء صالحيات موسعة للحكم المحلي وإعفاء  .5

 .حالة الالمركزية إال ما يتعلق بالجانب السيادي

واالنتخابات الرئاسية  مشروع الدستور على الالزمةوانين القو ملف الدستور .4

 والتشريعية.

 -مشروع الدستور:ثانيًا 
بل )هيئة صياغة الدستور( سواء على مشروع الدستور المنجز من ق صل علىبالنظر للجدل الحا

مستوى مجلس النواب والمجلس  للدولة وظهور بوادر ورفض شعبي  مستوى الهيئة نفسها أو على

في صياغة هذا  لم تساهم أصال   التيض مناطق ليبيا وبعض المكونات للمشروع خاصة في بع

 المشروع.
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 من الخبراء تتشكل على تختار الهيئة الوطنية بالتنسيق مع بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، لجنة

 -النحو اآلتي:

 4 ممثل عن التبووأن تكون من بينهم امرأة  ىعل مثلين عن المنطقة الشرقيةم 

 4 ممثل عن االمازيغوأن تكون من بينهم امرأة  ىعل ممثلين عن المنطقة الغربية 

 4 ممثل عن الطوارقوأن تكون من بينهم امرأة  ىعل ممثلين عن المنطقة الجنوبية 

 4  للجنة وال يكون لهم حق التصويتخبراء تختارهم األمم المتحدة كمستشارين 

 يوما من استالم مهام عملها باالتي: (31)مدة أقصاها  فيتقوم هذه اللجنة فور اختيارها و- 

 -:مسألتين شعبي عام في كافة أنحاء ليبيا علىاستطالع          

 شكل الدولة  - أ

 نظام الحكم - ب

بما يراعي نتيجة االستطالع جز وتقييمه وتقديم المشروع المعدل مراجعة مشروع الدستور المن

 .الشعبي

ثالثون يوما  من تاريخ   (31الوطني االستشاري بإصدار قانون االستفتاء في غضون ) جلسيقوم الم

 استالمه لمشروع الدستور المعدل

 .معتمديعية في ظل أحكام الدستور الت جري انتخابات رئاسية وتشر

 .الهيئات المنتخبة ة والتنفيذية إلىتنقل كافة السلطات التشريعي

 حالة رفض مشروع الدستور في
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  اباد  حاكمة امل ثالثاً 
 وصون كرامته. اإلنساناحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق  .8

وتهيئة المناخ لها وصيانة القانون ومعاقبة  ألحكامها اناإلذعواحترام السلطة القضائية  .2

 الدستوري اإلعالن حفظوحقوق الناس  علىالعام والتعدي المخالفين خاصة جرائم المال 

 واالتفاق السياسي.

 القيوانينبموجيب  ()المرخص لهااسياسية ومؤسسات المجتمع المدني ال األحزابحرية  إطالق .3

وإعييادة بنيياء التوعييية ومسيياعدة مؤسسييات الدوليية فييي مشييروع االسييتقرار وي العمييل النافييذة فيي

 الدولة.

حارسييها  إلييىالمنافييذ البرييية والبحرييية والجوييية توكيييل حراسيية المرافييق العاميية والمطييارات و .5

 االستخبارات والمباحث العامة والجوازات(وأجهزة الشرطة )الطبيعي 

هو  دمج كل التشكيالت المسلحة في جسم واحد وتحت قيادة ضباط مؤهلين وحل كل ما .4

 سواها  تمهيدا لتوحيد مؤسسة الجيش.

 والفرقة. تحريم خطاب الكراهية والعنف والتحريض والتصنيف .0

 تبث من خارج البالد. التيالممولة من الخارج والقنوات  اإلعالموحظر كل وسائل  إغالق .7

 فيييوفييي نشيير المعلوميية  الحقيقيييدورهييا  وإعطائهيياالمحلييية( ) اإلعييالمحرييية وسييائل  إطييالق .1

 .والقانونية واألخالقيةفضح الفساد مع ضرورة مراعاة المسؤولية الشرعية و المراقبة والنقد

 المحلية والعالمية. اإلنسانحرية منظمات حقوق  قإطال .9

 ة.المحاسبو حوكمةمبادئ الشفافية وال وإرساءأنواعه و إشكالهمحاربة الفساد بكل  .81


