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الباب الثامن

الهيئات الدستورية المستقلة
الفصل األول
أحكــــــام عامــــــــة
المـــــادة ( ) 1
تتمت َََََّّّّّع الهيئ َََََّّّّّات الدس َََََّّّّّتورية المس َََََّّّّّتقلة المنص َََََّّّّّوص عليه َََََّّّّّا َََََّّّّّ َََََّّّّّ ا الب َََََّّّّّاب
بالشخصََََََََََّّّّّّّّّّية االعتباريََََََََََّّّّّّّّّّة واالسََََََََََّّّّّّّّّّتقالل الفنََََََََََّّّّّّّّّّ واإلداري والمََََََََََّّّّّّّّّّال وتمََََََََََّّّّّّّّّّار
اختصاص َََََََّّّّّّّاتها بموض َََََََّّّّّّّوعية دون خ َََََََّّّّّّّوف أو محاب َََََََّّّّّّّاة ويتع َََََََّّّّّّّين استش َََََََّّّّّّّارتها َََََََّّّّّّّ
مشاريع القوانين المرتبطة باختصاصاتها وتنظم بقانون .
المـــــادة ( ) 2
تنتخ َََََّّّّّب السََََََّّّّّّلطة التشََََََّّّّّّريعية بأغلبيََََََّّّّّّة الثلث َََََّّّّّين أشخاصََََََّّّّّّا مسََََََّّّّّّتقلين مََََََّّّّّّن وي
الكفََََََّّّّّّا ة والنزا ََََََّّّّّّة إلدارة ََََََّّّّّّ ا الهيئََََََّّّّّّات وال يج ََََََّّّّّّوز عََََََّّّّّّزله م قب ََََََّّّّّّل انتهََََََّّّّّّا م ََََََّّّّّّدة
واليََََََّّّّّّتهم إال إ ا قََََََّّّّّّدوا ش ََََََّّّّّّرطا مََََََّّّّّّن شََََََّّّّّّروط انتخ ََََََّّّّّّابهم أو ََََََّّّّّّ الحََََََّّّّّّاالت الت ََََََّّّّّّ
ينص عليها القانون .
المـــــادة ( ) 3
تخضََََََّّّّّّع ََََََّّّّّّ ا الهيئََََََّّّّّّات لمسََََََّّّّّّا لة السََََََّّّّّّلطة التشََََََّّّّّّريعية وتقََََََّّّّّّدم لهََََََّّّّّّا تقريََََََّّّّّّرا
واح ََََّّّّدا أو أكث ََََّّّّر ََََّّّّ الس ََََّّّّنة ت ََََّّّّتم مناقش ََََّّّّت ََََّّّّ جلس ََََّّّّة عام ََََّّّّة خ ََََّّّّالل م ََََّّّّدة ال تج ََََّّّّاوز
س َََََّّّّّتين يوم َََََّّّّّا مََََََّّّّّّن ت َََََّّّّّاريخ تقديمََََََّّّّّّ وينش َََََّّّّّر علََََََّّّّّّم العام َََََّّّّّة كمََََََّّّّّّا تخض َََََّّّّّع ََََََّّّّّّ ا
الهيئات لرقابة الجهات المختصة .
المـــــادة ( ) 4
للسلطة التشريعية إنشا

يئات مستقلة أخرى بغالبية الثلثين .

1

الفصل الثان
أحكــــــام خاصـــة بكـــل يئـــة
أولا
ال ُمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
المـــــادة ( ) 5
تخ ََََََََّّّّّّّّتص المفوضَََََََََّّّّّّّّّية الوطنيَََََََََّّّّّّّّّة العلي ََََََََّّّّّّّّا لالنتخابَََََََََّّّّّّّّّات دون غير َََََََََّّّّّّّّّا بَََََََََّّّّّّّّّ دارة
وتنظََََََّّّّّّيم االنتخابََََََّّّّّّات واالسََََََّّّّّّتفتا ات العامََََََّّّّّّة والمحليََََََّّّّّّة ََََََّّّّّّ جميََََََّّّّّّع مراحلهََََََّّّّّّا بشََََََّّّّّّفا ية
لك إعالن النتائج النهائية .
ومصداقية بما
المـــــادة ( ) 6
يَََََََّّّّّّّدير المفوضَََََََّّّّّّّية مجلَََََََّّّّّّّ مكَََََََّّّّّّّون مَََََََّّّّّّّن تسَََََََّّّّّّّعة أعضَََََََّّّّّّّا تنتخَََََََّّّّّّّب السَََََََّّّّّّّلطة
التش ََََََّّّّّّريعية رئيس ََََََّّّّّّا م ََََََّّّّّّن بي ََََََّّّّّّنهم يباش ََََََّّّّّّرون مه ََََََّّّّّّامهم لفت ََََََّّّّّّرة واح ََََََّّّّّّدة م ََََََّّّّّّدتها س ََََََّّّّّّت
سنوات ويجدد ثلثهم كل سنتين .

ثانيا ا
د ِيوانُ ال ُمحاسبة
المـــــادة ( ) 7
ديََََََّّّّّّوان المحاس ََََََّّّّّّبة أعل ََََََّّّّّّم جه ََََََّّّّّّة للرقابََََََّّّّّّة المالي ََََََّّّّّّة والمحاس ََََََّّّّّّبة ََََََّّّّّّ الدول ََََََّّّّّّة
يخ َََََََّّّّّّّتص بالرقاب َََََََّّّّّّّة الش َََََََّّّّّّّاملة عل َََََََّّّّّّّم أم َََََََّّّّّّّوال الدول َََََََّّّّّّّة ومؤسس َََََََّّّّّّّاتها المختلفََََََََّّّّّّّّة  .وأي
جهات أخرى تملكها الدولة كليا أو جزئيا أو يحدد ا القانون .
المـــــادة ( ) 8
يَََََّّّّّدير الَََََّّّّّديوان رئَََََّّّّّي بصَََََّّّّّفة مراجَََََّّّّّع عَََََّّّّّام ونائَََََّّّّّب أو أكثَََََّّّّّر بصَََََّّّّّفة وكيَََََّّّّّل
يباشرون مهامهم مدة ست سنوات تقبل التجديد لمرة واحدة .

ثالثا ا
2

هيئــــــة الرقابـــــة اإلدارية
المــــادة ( ) 9

تتَََّّّولم يئَََّّّة الرقابَََّّّة اإلداريَََّّّة تحقيَََّّّ رقابَََّّّة إداريَََّّّة عالَََّّّة علَََّّّم كا َََّّّة
االجه ََّّزة الممول ََّّة م ََّّن الخزان ََّّة العام ََّّة كلي ََّّا أو جزئي ََّّا والش ََّّركات والمؤسس ََّّات
الخاصََََّّّّة ات النفََََّّّّع العََََّّّّام ومتابعََََّّّّة أعمالهََََّّّّا ؛ للتأكََََّّّّد مََََّّّّن أدائهََََّّّّا لواجباتهََََّّّّا
والتزامها بالتشريعات المختلفة .
كمَََّّّا تتَََّّّولم الهيئَََّّّة التحقيَََّّّ َََّّّ الجَََّّّرائم والمخالفَََّّّات اإلداريَََّّّة الواقعَََّّّة
مََّّن الجهََّّات الخاضََّّعة لرقابتهََّّا سََّّوا تلََّّك التََّّ تكشََّّفها أو التََّّ تحََّّال إليهََّّا
من الجهات األخرى وإحالتها إلم الجهات المختصة .
المــــادة ( ) 01

يدير الهيئة رئي
لمرة واحدة .

ووكيل يباشران مهامهما لمدة ست سنوات قابلة للتجديد

رابعا ا
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
المــــادة ( ) 11

تعم ََّّل يئ ََّّة الحكوم ََّّة الرش ََّّيدة ومكا ح ََّّة الفسَََّّّاد بالمسَََّّّا مة م ََّّع غير َََّّّا
م َََّّّن الهيئ َََّّّات والمؤسس َََّّّات عل َََّّّم وض َََّّّع وتفعي َََّّّل سياس َََّّّات الحوكم َََّّّة الرش َََّّّيدة
ومنع ومكا حة الفساد وترسيخ قيم الشفا ية والنزا ة والمحاسبة .
المــــادة ( ) 12

تتََّّولم الهيئََّّة التحََّّري والكشََّّف عََّّن حََّّاالت الفسََّّاد ََّّ القطََّّاعين العََّّام
والخَََََّّّّّاص والتحقيَََََّّّّّ يهَََََّّّّّا ومباشَََََّّّّّرة الَََََّّّّّدعوة العموميَََََّّّّّة بشَََََّّّّّأنها ويحَََََّّّّّدد
القَََّّّانون جَََّّّرائم الفسَََّّّاد التَََّّّ تَََّّّدخل َََّّّ اختصاصَََّّّها والعالقَََّّّة بينهَََّّّا وبَََّّّين
النيابة العامة و يئة الرقابة اإلدارية وديوان المحاسبة .

المــــادة ( ) 13
3

ي ََََّّّّدير الهيئ ََََّّّّة مجل ََََّّّّ مك ََََّّّّون م ََََّّّّن خمس ََََّّّّة أعض ََََّّّّا تنتخ ََََّّّّب الس ََََّّّّلطة
التش َََّّّريعية رئيس َََّّّا م َََّّّن بي َََّّّنهم يمارس َََّّّون مه َََّّّامهم لم َََّّّدة س َََّّّت س َََّّّنوات تقب َََّّّل
التجديد لمرة واحدة .

خامسا ا
المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق اإلنسان
المــــادة ( ) 14

يتََّّولم المجل َّ الََّّوطن للحريََّّات العامََّّة وحقََّّوي اإلنسََّّان ترسََّّيخ قََّّيم حقََّّوي
اإلنسان والحريات العامة وتعزيز ا ونشر ثقا تها كما يختص باآلت :
 مراقبة أوضاع حقوي اإلنسان ورصد االنتهاكات بشأنها وتبليَّ الجهَّات المختصَّة بهَّاومتابعة لك .
 -دعم المواطنين

الحصول علم حقوقهم المقررة دستوريا وقانونيا .

جج

 التوص ََّّية بالتص ََّّدي أو االنض ََّّمام للعه ََّّود الدولي ََّّة الخاص ََّّة بحق ََّّوي اإلنس ََّّان بم ََّّا اليتعارض مع النصوص الدستورية .
المــــادة ( ) 15

يشََّّكل المجلَّ مََّّن تسََّّعة أعضََّّا تنتخََّّب السََّّلطة التشََّّريعية رئيسََّّا مََّّن بيََّّنهم
بصفة مفوض ونائبا يباشرون مهَّامهم لفتَّرة واحَّدة مَّدتها سَّت سَّنوات ويجَّدد ثلَّثهم
كل سنتين .
المــــادة ( ) 16

للمفوض الح
 -الطعن

:

دستورية التشريعات المتعلقة بالحقوي والحريات العامة .

النظم الداخليَّة للمؤسسَّات العامَّة والخاصَّة و كَّ لك القَّرارات
 الطعن أمام القضاالصادرة منها بالمخالفة لألحكام الدسَّتورية والقانونيَّة بشَّأن حقَّوي اإلنسَّان بنَّا علَّم
طلب المعنيين بها .

سادسا ا
المجلس الوطني للتربية والتعليم
4

المــــادة ( ) 17

يت ََََّّّّولم المجل ََََّّّّ ال ََََّّّّوطن للتربي ََََّّّّة والتعل ََََّّّّيم رس ََََّّّّم الخط ََََّّّّط ووض ََََّّّّع
واصََََّّّّالط وتطََََّّّّوير التعلََََّّّّيم األساسََََّّّّ والمتوسََََّّّّط
الب َََّّّرامج إلعََََّّّّداد الََََّّّّن
وعلَََََّّّّّم األخَََََّّّّّص يمَََََّّّّّا يتعلَََََّّّّّ بأسَََََّّّّّاليب اإلدارة ووضَََََّّّّّع المنَََََّّّّّا ج وإعَََََّّّّّداد
المعلمَََّّّين ور َََّّّع كفَََّّّا تهم ؛ لتخَََّّّريج أجيَََّّّال علَََّّّم مسَََّّّتوى عَََّّّال مَََّّّن التربيَََّّّة
الحس ََََّّّّنة و الق ََََّّّّدرة عل ََََّّّّم االبتك ََََّّّّاروالتكوين العلم ََََّّّّ ال ََََّّّّ ي يلب ََََّّّّ احتياج ََََّّّّات
المجتمع .
ويقََََّّّّوم المجلََََّّّّ بالتنسََََّّّّي مََََّّّّع الََََّّّّوزارة المعنيََََّّّّة لمتابعََََّّّّة تنفيََََّّّّ م ََََّّّّا
يرسم من خطط ويضع من برامج .
المــــادة ( ) 18

يَََّّّدير المجلَََّّّ

سَََّّّبعة أعضَََّّّا تنتخَََّّّب السَََّّّلطة التشَََّّّريعية رئيسَََّّّا مَََّّّن

بينهم .

سابعا ا
المجلس الوطني لإلعـــــــــــــــــــــالم
المـــــادة ( ) 19
يت َََََّّّّّولم المجل َََََّّّّّ ال َََََّّّّّوطن ل ع َََََّّّّّالم ر َََََّّّّّع كف َََََّّّّّا ة اإلعالمي َََََّّّّّين ووض َََََّّّّّع ميث َََََّّّّّاي
ش ََََََّّّّّّرف إعــ ََََََّّّّّّـالم يراع ََََََّّّّّّ وح ََََََّّّّّّدة ال ََََََّّّّّّبالد والق ََََََّّّّّّيم اإلس ََََََّّّّّّالمية واخالقي ََََََّّّّّّات المهن ََََََّّّّّّة
وإعالم ََََََّّّّّّا تع ََََََّّّّّّدديا نزيه ََََََّّّّّّا ويعم ََََََّّّّّّل عل ََََََّّّّّّم ال ََََََّّّّّّزام المؤسس ََََََّّّّّّات اإلعالمي ََََََّّّّّّة العام ََََََّّّّّّة
والخاصة ب وتتعين موا قت علم منح أو تجديد التراخيص الالزمة لها .

المــــادة ( ) 22
يَََََّّّّّدير المجلَََََّّّّّ سَََََّّّّّتة أعضَََََّّّّّا تنتخَََََّّّّّب السَََََّّّّّلطة التشَََََّّّّّريعية رئيسَََََّّّّّا مَََََّّّّّن بيَََََّّّّّنهم
يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلثهم كل سنتين .
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ثامنا ا
مصلحة اإلحصاء والتعداد
المـــادة ( ) 21
تت ََّّولم مص ََّّلحة اإلحص ََّّا والتع ََّّداد إدارة وتنفي ََّّ التع ََّّداد الع ََّّام للس ََّّكان وغي ََّّرا م ََّّن
المس ََّّوحات اإلحص ََّّائية األخ ََّّرى والت ََّّدقي ََّّ البيان ََّّات اإلحص ََّّائية المقدم ََّّة م ََّّن الجه ََّّات
العامََََّّّّة و ََََّّّّ المصََََّّّّدر الوحيََََّّّّد ل حصََََّّّّائيات الرسََََّّّّمية للدولََََّّّّة وتلتََََّّّّزم بنشََََّّّّر ا مََََّّّّع
المحا ظة علم سرية البيانات الشخصية .
المـــادة ( ) 22
يََّّدير المصََّّلحة مجلََّّ
من بينهم.

مكََّّون مََّّن سََّّبعة أعضََّّا تنتخََّّب السََّّلطة التشََّّريعية رئيسََّّا

تاسعا ا
هيئـــة الذاعـــة الليبيـــة
المــــادة ( ) 23

يئَََََََّّّّّّّة اال اعَََََََّّّّّّّة الليبيَََََََّّّّّّّة يئَََََََّّّّّّّة وطنيَََََََّّّّّّّة تعنَََََََّّّّّّّم بَََََََّّّّّّّاإلعالم المرئَََََََّّّّّّّ
والمسََََََََّّّّّّّّموع والرقم ََََََََّّّّّّّّ القََََََََّّّّّّّّائم عل ََََََََّّّّّّّّم الموضََََََََّّّّّّّّوعية والنزا ََََََََّّّّّّّّة والحي ََََََََّّّّّّّّاد
لض َََََّّّّّمان تن َََََّّّّّوع اآلرا وتق َََََّّّّّديم المعلوم َََََّّّّّة الص َََََّّّّّحيحة وتعم َََََّّّّّل عل َََََّّّّّم دع َََََّّّّّم
التعاي السلم وثقا ة حقوي اإلنسان .
المــــادة ( ) 24

ي َََََّّّّّدير الهيئ َََََّّّّّة مجل َََََّّّّّ مك َََََّّّّّون م َََََّّّّّن س َََََّّّّّتة أعض َََََّّّّّا تنتخ َََََّّّّّب الس َََََّّّّّلطة
التشريعية رئيسا من بينهم ويجدد ثلثهم كل سنتين .

عاشرا ا
المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي
المــــادة ( ) 25
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يت ََََََّّّّّّولم المجل ََََََّّّّّّ تنمي ََََََّّّّّّة وتط ََََََّّّّّّوير اللغ ََََََّّّّّّات  :العربي ََََََّّّّّّة واالمازيغي ََََََّّّّّّة
والتباوي َََََََّّّّّّّة والتارقي َََََََّّّّّّّة وغير َََََََّّّّّّّا والمحا ظ َََََََّّّّّّّة عل َََََََّّّّّّّم الم َََََََّّّّّّّورو الثق َََََََّّّّّّّا
المتنوع للشعب الليب والعمل علم توثيق والتعريف ب واحيائ .
المــــادة ( ) 26

يَََََّّّّّدير المجلَََََّّّّّ سَََََّّّّّبعة أعضَََََّّّّّا علَََََّّّّّم أن يكَََََّّّّّون مَََََّّّّّن بيَََََّّّّّنهم ممثلَََََّّّّّين
ع ََََََّّّّّّن المكون ََََََّّّّّّات اللغوي ََََََّّّّّّة ( االم ََََََّّّّّّازي – التب ََََََّّّّّّو – الط ََََََّّّّّّواري ) وتنتخ ََََََّّّّّّب
السلطة التشريعية رئيسا للمجل من بين أعضائ .
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