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 الداخلي النظام تحليل

 ليبيا - العام الوطني للمؤتمر 
 

 ملّخص تنفيذي

مالئمًا في كثير  (GNC)ليبيا في ُيعتبر النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام 
تحسينه ألجل تأمين عملية برلمانية سليمة، لكن يجب  لضمانمن النواحي 

فمن شأن هذه التغييرات المساعدة في زيادة . الشمولية والمساءلة والشفافية
 .البرلمان فعالية

يجب إعطاء  هويحّدد النظام الداخلي الوسائل الالزمة لمحاسبة الحكومة رغم أنّ 
. المزيد من الصالحيات في هذا الصدد األحزاب غير الممثلة في الحكومة

وينطبق األمر نفسه على القواعد المتعلقة بالبرلمان بمثابته منتدى للنقاش، 
لألطراف التي ال جدًا مجااًل صغيرًا سوى تعطي ال والتي هي واضحة إنما 

أما أحكام صنع القانون، فهي مالئمة لكن من الغريب أن . تنتمي إلى األغلبية
الداخلي أن تتم الموافقة بأغلبية الثلثين على جميع أفعال  يتطلب النظام

وفي حين . ليبيا، بما في ذلك جميع التشريعات فيالمؤتمر الوطني العام 
ُينصح بالقواعد التي تشجع التصويت باإلجماع على قرارات مهمة مثل التعديل 

برلمان ال كفاءةُتضعف الدستوري، إذا ما اسُتخدمت في جميع المجاالت، فإنها 
ل وتجعل تنفيذ البرنامج السياسي صعبًا على الجماعات السياسية التي تشك

 .األغلبية الحكومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 حزاب غير ممثلة في الحكومةعلى النظام الداخلي زيادة حماية دور األ يجب

فيمكن لحزب األغلبية أو التحالف أن يقرر عضوية . في العملية البرلمانية
حزب  يتمتع أنه من الطبيعي أن في حينو . المكتب التنفيذيالبرلمانية و اللجان 
 الداخلي النظام شمليينبغي أن ، البرلمان في بالمركز األساسي األغلبية

 المفرطة من جانب الهيمنة ضد ضماناتليبيا  فيللمؤتمر الوطني العام 
 بشكل متناسبالجماعات السياسية  ليتمث تقضي بوجوبأحكام  مثل األغلبية،

يحصل  منطق الفائزالقائم على  الحالي النظامف. المكتب التنفيذياللجان و  في
 وتتفاقم المشكلة. السياسية التمثيليةالسياسية و  الشمولية يقوض على كل شيء

 السياسيةالجماعات  لتشكيل أحكام يتضمن أي ال النظام الداخلي ألن
من  النسبيالتمثيل  وضمان العمل البرلماني تنظيم من الصعبو  .هاحقوقو 

 .نهايةالفي توصيات لل اً ويرد موجز . للمجموعات السياسية رسمي دون دور
/ التحليل على النظام الداخلي الذي أقّره المؤتمر الوطني العام في آب ويستند 

مايو / ، والذي ال يزال ساري المفعول اعتبارا من أيار 2102أغسطس 
2102. 

 السياق السياسي

أكثر  منذ ليبيا منتخب ديمقراطيا في أول برلمان، العام المؤتمر الوطني كان
في  البرلمان دور وتأدية الخاصة قدرتهبناء  فقد كان عليه. من أربعين عاما

. في كثير من األحيانمثيرة للجدل ال التشريعات بما في ذلك سن،  وقت واحد
 بتزامن معكاملة ال وظائف البرلمان تنفيذ العام الوطني المؤتمر تحدي وكان

  متناسقالغير  التطبيقويظهر هذا التحدي من خالل . المؤسسة تصميم
 دونمن  األصواتالعام  الوطنيحسب المؤتمر وغالبا ما ي. لنظام الداخليل

جنة الل من خالل هيكلال يعمل و ، نصاب دون من ويجدولها، تسجيلها
. مشاركة الجمهور ضمان القادرة على الهياكل عدد قليل من لديهكما  ،رسميال

من  وذلك، المؤسسيةبناء قدراته خطوات لالعام  الوطنيالمؤتمر  تخذي كما
نشاء  الموظفين توظيف المزيد من خالل . النظام الداخلي لجنة لمراجعةوا 
 يتاإلصالح ال لتوجيه جهود النظام الداخلي على نص هذا التحليل ويركز

 .تنفيذ أفضل ؤدي إلىتينبغي أن 

نظام  من خالل 2102 يوليو/ تموز 7في  العام المؤتمر الوطني تخبانُ 
على أساس  القوائم المغلقة من عضوا 01 ي شملذال الموازي التصويت
 غير واحدال صوتال بحسب نظام انُتخبواعضوا  021و النسبي، التمثيل

نظام التناوب األفقي والعمودي طريقة القائمة  طّلبتوت(. SNTV) لو تحملا
حزب ل القوائم ورؤساء ونساء رجال مشّكلة من كل قائمة ناوبتت، حيث للنساء
من  ةامرأ ونثالثا و تاثن انُتخبت. ونساء رجال بين على الصعيد الوطنيواحد 
تم . لو تحملاغير  واحدال صوتال نظام صناديق اقتراع من ةواحدو ، القوائم

 تأثير محاولة للحد من في لو تحملاغير  واحدال صوتال نظام تضمين

 مرشحين مستقلينأنفسهم  ونيسم  منمانضم العديد ، ولكن السياسات الحزبية
 .حزاباأل على مقربة من مةنظالم المجموعات البرلمانية إلى في وقت الحق

 أكبر بين مفاوضاتعن طريق  العام المؤتمر الوطني سياسة يتم تعريف
التابع البناء و  ةلاحزب العدو ( NFA) ةالوطني القوى تحالف :تينسياسي تينكتل
 المتبقية ةوالمستقل األحزاب الصغيرة أيضا وتشارك(. JCP) ينمسلمال إلخوانل

 األحزاب السياسية بين المشاحنات توقد أثر . من وقت آلخر المفاوضات في
، القضايا المثيرة للجدل التصويت على حزاببعض االقاطعت و  .فعالية على

ي ذال 2102 كانون الثاني/يناير أواخرفي  المحلية قانون الحكومةوال سيما 
المؤتمر  مشاكل المقاطعة تضاعف وقد. المجالس البلدية تمكين سعى إلىي

 وتعليق ارتفاع معدالت الغياب، وذلك بسبب النصاب في تحقيق العام الوطني
 ةالوطني القوى تحالف وقاطع. التطهير من قبل لجنة عشرين عضوا ىلاحو 

أحد  اقتراح كانون الثاني بعد / يناير لمدة أسبوع في العام المؤتمر الوطني
 فيما يتعلق بانتخاب أعضاءوذلك ، عضواً  سبعينثالثة و  بدعم منو ، أعضائه

 وعّقدت أيضاً  .على جدول األعمال اً كن مدرجيلم  الذي اللجنة الدستورية
 وزراء فصائل   استهدفت حيث، السلطة التنفيذية اإلشراف على تنافسية األحزاب

 .خصومهم السياسيين من ة  مدعوم

. نظامه الداخلي في الشفافية متطلبات العام المؤتمر الوطني لم يتبع كما
للمرة  مباشرة الجلسات العامةبث ل العام المؤتمر الوطنيب وتنبغي اإلشادة

لم و  مغلقة، في لجان القرارات العديد من تخاذيتم إ ولكن. تاريخ ليبيا األولى في
الجلسات  أو اللجنة العامة محاضر اجتماعات العام الوطنيالمؤتمر  نشري

على األقل  الذي لديه المتحدث الرسمي منصب النظام الداخليحّدد . العامة
منظمات المجتمع  ولم ُتعط  . اتصال واحدة نقطة مع محدود تواصل رسميا
 المؤتمر الوطني أعضاء العديد منأن ، على الرغم من أي دور رسمي المدني
االستماع إلى و  المجتمع المدني جماعاتقاء لل كانوا على استعداد العام

 .هامقترحات

النظام وُيعّد ، معقدة أسباب عن تشغيليةال العام مشاكل المؤتمر الوطنيتنتج 
حسن النظام  تعديالت على يمكن أن تعزز، ، ومع ذلك. د منهاواح الداخلي
لى وجه ع. المساءلةالداخلية و الرقابة شجيع من خالل ت البرلمانسير 

 مؤسسات السياسية مجموعاتلل التمثيل المتوازنضمان قد يعزز ، الخصوص
وعالوة . العصبياتالحد من التعاون و شجيع ت من خالل العام المؤتمر الوطني

 يمكن أن في حد ذاته النظام الداخلي المعدل النقاش حول، فإن على ذلك
أدوار و  ألدواره فهم أوضح أجل التوصل إلىمن  البرلمان ألعضاء يكون مفيدا

 .الهيئات البرلمانية

 

 



 
 والشمولية العام المؤتمر الوطني مؤسسات

 ةتشكيل هي التي، السياسية عاتو جممأعمال ال الحديثة على البرلمانات وتستند
 أو، نفس الحزب السياسي من على التذكرة للبرلمان الذين انتخبوا األعضاء من

ينبغي . مجموعة برلمانيةإلى  في وقت الحق واانضمو  كمستقلين الذين انتخبوا
 تجمعفهي . مهابدعالمجموعات السياسية و  دورب النظام الداخلي عترفأن ي

دورا  أن تؤدي المجموعات البرلمانية علىيجب و . همومواقف األعضاءمصالح 
وضع و  اللجنة عضوية بما في ذلك، العديد من القرارات الهامة رئيسيا في

 على أي لغة النظام الداخلي الحالي فرضيال كما . جدول األعمال
 في هذه الورقة العديد من التوصياتوتفترض مسبقًا . المجموعات البرلمانية

 .معترف بها برلمانيةمجموعات  وجود
 

لكل منها ، تقنيةو  سياسيةهيئات بمؤسسات سياسية بمثابتها  البرلماناتتتمتع 
األجهزة  ويتم تعيين. المساءلةوالمشاركة و  تعزيز الشفافية في متميزة وظائف
 مباشرةن يؤولمس وال تشاركيين موظفيها ال ُيعتبر وبالتالي ،انتخابها وليس الفنية
القرارات  اتخاذ الفنية ينبغي للهيئات ال ،وبناء على ذلك. لمواطنينعن ا

( األمانة) التقنيةالهيئات  النظام الداخلي ذكري ينبغي أنإذ . السياسية
. الهيئات السياسية القرارات التي تتخذها ذيتنف يةوكيف، اتعيينه يةكيف: بطريقتين

 التنسيقهيئة و ، جانلّ ال، العامالمجلس  هيف رلمانللب الهيئات السياسيةأما 
 .يافي حالة ليب المكتب التنفيذي ئيسية أيالر 
 

 .هيئات المؤتمر الوطني العام السياسية
 :التالية الهيئات السياسية الليبي الداخلي النظاميعدد 

 الرئيس -
 التنفيذي المكتب -
 الجلسة العامة -
  الدائمة والمؤقتة اللجان -
 

 الرئيس
ينبغي أن و  بنزاهة مناقشات يجريف. برلمان كل في دورا حاسمابيتمتع الرئيس 

 البرلمان الرئيس يمثلو  .على حد السواء على الجميع النظام الداخليق يطبّ 
يحدد المناقشات و  يترأس، التشريعي الجدول الزمني يضع. ثالثةالطراف األأمام 

الرؤساء  كونوعادة ما ي. األعضاءها التي طرح االقتراحات من ترتيب األسبقية
 .حزبية في بيئة على حياد البقاء صعبمن ال مما يجعل، يينحزبساسة 

 من بعض خالل تقاسم منأوال، : بطريقتين هذا التحدي ويمكن معالجة
 اللجان األخرى أو المكتب التنفيذي مثل، هيئة جماعية الرئيس مع مسؤوليات

 وضوحازداد  وثانيًا، كلما. حزاب غير ممثلة في الحكومةاأل حيث يتم تمثيل

، على سبيل المثال .تقديرية قراراتاتخاذ  حاجة إلىال قّلت، تعريف هذه القواعد
خالل  تسلسل المتحدثين( المكتب التنفيذي قراراتأو ) النظام الداخلي حّدد إذا

 في غياب الرئيسفيصبح . القواعد هتباعالالرئيس  انتقاد ال يمكن، المناقشات
 أكثر عرضة، المكتب التنفيذي أو القرارات الصادرة عن مثل هذه القواعد

 .ترتيب المتحدثين تحديدقد يتخذها في عملية  الخيارات التيبشأن  النتقادات

التي لها  القرارات صنع بعض مسؤولية الرئيس الليبي الداخلي يولي النظام
 :النظام الداخليفتجري األمور التالي بحسب . عالية عواقب سياسية

 المادة ) المسائل العاجلة مناقشةل مؤتمرلجان الالرئيس  معيج
 .ملحةأية مسائل هي  أن يقرر الرئيس يخولمما ، (7/9

 بطريقة اهنشر و  المحاضرا  طباعة قرار بشأناتخاذ  يمكن للرئيس 
يمكن للرئيس ما إذا كان  ال تنص علىو ، (23المادة )مناسبة 

 .لمحاضرمنع نشر ا
  على  إدراجها للنظر في ئيسالر إلى  متقاريره اللجنة رؤساءيقدم

بقاء المجال ،(27المادة )الجلسات العامة  جدول أعمال  مفتوحا وا 
 جدول األعمال فيتقريرا  تشمل أال للرئيس ما إذا كان يحق حول
 .أو ال

  تحديدعند " أهمية النقاش" أيضا الرئيس بعين االعتبارويأخذ 
 الرئيس أن ه علىأن، وهذا يعني (99 المادة)، الخطب تسلسل

 .ال ينتمي إليها برلمانيةجموعات م بالنيابة عن خذ قراراتيت

تضع عناصر النظام الداخلي الليبي هذه الرئيس في مواقف قد يتخذ فيها 
 البرلمان في مصلحة فسيكون. من الممكن أن تلحق ضررًا بمبدأ الحيادقرارات 

، التخفيف من مسؤوليته في اتخاذ القرارات التقديرية على حدةالرئيس و ، ككل
 مع المسؤولياتتقاسم هذه إذا تعّذر ذلك،  أو، الحساسة سياسيا بشأن المسائل

 .المكتب التنفيذي مثل ، شاملة هيئة
 

 المكتب التنفيذي
توافق في  لتحقيق لمكتب التنفيذي عادةالمساوية لالهيئات السياسية تخصَّص 
 جدول األعمال مثل بشأن بنود معينة المجموعات البرلمانية اآلراء بين
 واالستعدادات، األمين العامالميزانية، وتعيين التحدث و ، وأوقات ةالتشريعي

 .للجلسات العامة
 

يمكن توسيع و . للمؤتمر الوطني العام المكتب التنفيذي اختصاصاتتتشابه 
 المجموعات البرلمانية بين تحدثوقت ال تخصيص االتفاق على لتشمل نطاقها

 .أعضائها بين من اوقته ملء كيفية المجموعات البرلمانية فتحدد. والمستقلين
، محاضربال المتعلقة االعتراضات بت فيأن ي لمكتب التنفيذيأيضا ل يحقو 
 (.3/2 المادة) نتائج التصويتبحتى و 



 
 تشمل جميعأن  تنفيذيةال مكاتبال على الممارسات الدولية أفضل تفرض

ال يمنع النظام الداخلي للمؤتمر الوطني أن يكون ف. البرلمانية مجموعاتال
 يتألفو . ئتالفاالأو  حزب األغلبية المكتب التنفيذي من جميع أعضاء

ثالثة و ، مساعدمقرر رئيس ومقرر، و لا ونائبي رئيسال من المكتب التنفيذي
 بين هذه المناصب على توزيع أي حكم من دونالرسمي،  متحدثالو  مراقبين

القواعد  نص، توعالوة على ذلك .4للمادة  ، وذلك وفقاالبرلمانية مجموعاتال
أنه من ، مما يعني (019 المادة)نواب الرئيس و  للرئيس ةاألكثري انتخابعلى 

ال  هذا الترتيب كنل .الحزبية تهامجموع جميع أعضاء انتخاب لألغلبية الممكن
 برلمانية ةمجموع كليحق ل فمن المستحسن أن. توافق في اآلراءليصلح 
بتوافق  قراراتالاتخاذ يتم أن و ، التنفيذي لمكتبارئيس لنائب واحد  ترشيح
لم يتم  إذا فقط اتخاذ القرارات غلبيةاألأو  الرئيس يجب علىكما . اآلراء

من أجل تأمين  معينة في خالل فترة زمنية توافق في اآلراء التوصل إلى
 .الكفاءة

 

 أخرى لجان دائمة
 العامة جلسةأعمال ال في تسهيل جان البرلمانيةللل تتمثل المهمة الرئيسية

 ،يةلبرلمانألعمال ال لسير العاديفي ا اللجان الدائمة وتساعد .مهنياسياسيا و 
وفي . تقصي الحقائقل مؤقتة في معظم األحياناللجان ال تخصَّص بينما

نما البرلمان نيابة عن قراراتاللجان الال تتخذ  مختلف أشكالها،  .هاتعد، وا 
تركيبة  اعضويته عكست إال إذا موثوقة بطريقة مهامهم تنفيذجان يمكن للو 

 .ككل البرلمان

 بشأن تشكيل التوصل إلى اتفاق ه ينبغيأن إلى يشير النظام الداخلي الليبي
 غياب في مع ذلك، أنه، أيضا تشيرو . توافقية عملية ينطوي على اللجنة

المكتب  كأعضاء نفسها ةفي الطريق أعضاء اللجنة سيتم انتخاب، تفاقاال
 انتخاب األكثري التصويت وقد ينتج عن(. 019 و 02المادتان ) التنفيذي

نص ال لنظام الداخليل وينبغي. امن بين صفوفه جميع أعضاء اللجنةل لبيةغاأل
المؤتمر الوطني  في السياسية مجموعاتال نسبة اللجنة عضويةتعكس  على أن

 .اعضويته من سيترشح لمقاعد تقررأن  السياسية مجموعاتوينبغي لل. العام
 البرلمانية مجموعاتال بين اللجنةرئاسات  وزيعت بشأن ينبغي التفاوض كما

 مجموعاتال ترأس على أساس أن برلمانية والية كل في بداية بحسن نية
 .لجانبعض ال غير الممثلة في الحكومة السياسية

 
ال ُتعتبر ، ولكن (والمقررين ونواب الرؤساءالرؤساء ) امسؤوليه لجانتنتخب ال

 المادة)عضاء اللجنة المطلقة أل األغلبية تحققت ما لم االنتخابات صالحة
االئتالف  في أعضاء اللجنة ومسؤول يمكن أن يكون هوهذا يعني أن. (04

، مما نسبياالرؤساء  وابون اللجان مراكز رؤساء يتم توزيع ما عادةو  .الحاكم
 .أكثر شموال يجعل األمر

 وضع جدول األعمال

. البرلمانات الديمقراطية لتحقيق توافق واسع حول وضع جدول األعمالتسعى 
جدول  أو الجلسة العامة المكتب التنفيذي سيقرر إماوتحقيقا لهذه الغاية، 

تقديم من منع أي األعضاء  ينبغي ألي اتفاق مبدئي الومع ذلك، . األعمال
ديم مقترحات ألعضاء تقإذ ينبغي أن يحق دائمًا ل. اقتراحات لجدول األعمال

وفي حال . بشأن جدول األعمال في الجلسات العامة وفي اجتماعات اللجنة
أن يكون  ينبغي أغلبية األصوات جدول األعمال، ولكنعدم االتفاق، تقرر 

تقرر الجلسة فمن المستحسن أن . الجمهور على بينة من هذه المقترحات
ت داواليقوم على م يسجدول أعمالها بنفسها بناء على اقتراح من الرئالعامة 

 (.بشكل مختلف مؤلَّف)، مثل المكتب التنفيذي ة التوافقيةالسياسي هيئةلل
 

 مؤتمر الوطني العامالهيئات التقنية التابعة لل
المتعلقة بمهام األمانة، ولكن  قواعدمن ال قليالً  اً النظام الداخلي عدديتضمن 

ويعين . توافق اآلراء ال تشجعمكتب اإلداري وقيادته الاللوائح المتعلقة بتعيين 
رئيس األغلبية، بناء على اقتراح من  بقراررئيس اإلدارة  المؤتمر الوطني العام
سيتم انتخاب رئيس أنه  حتمًياهذا يعني (. 090المادة ) المؤتمر الوطني العام

وفقا ألفضل الممارسات . االدارة من قبل األعضاء الذين ينتمون إلى األغلبية
 المؤتمر الوطني العام بالتوافق معينه رئيس يع أمين عام األمانة يديرالدولية، 

فقد . التعيينات اإلداريةالقيام ب هلألمين العام وحدوينبغي . المكتب التنفيذي
 .االستقرار البرلمانياحتمال وجود إدارة منحازة سياسيا يهدد 

 
 المؤتمر الوطني العام وضع اعضاء 

المصالح من خالل حظر لتسوية تضارب  اً أحكاميمنح النظام الداخلي 
 (.49المادة )مناصب رسمية أخرى  األعضاء من شغل

 
 حصانةال

الحصانة من المالحقة القضائية على  المؤتمر الوطني العاميتم منح أعضاء 
إذا تم تقديم أي طلب ف. اجباتهم الرسميةبو  والمتعلقة هباالجرائم المحتمل ارتك

للمكتب التنفيذي ولجنة العدالة  اً مشترك اً الرئيس اجتماعيعقد لرفع الحصانة، 
المكتب التنفيذي يضم حاليا األعضاء الذين ينتمون إلى  وبما أن(. 37المادة )

أكبر إلى تمثيل األغلبية في نسبة هذا لجنتين الاجتماع يؤدي األغلبية فقط، قد 
مصداقية لبية األغقوض فقد ت .المؤتمر الوطني العام ككلمما كانت عليه في 

 .رفع الحصانة العتبارات سياسية وليس قانونية بإقرار يسمحالعملية، مما 

المالحقة الجنائية  عناإلجراءات التأديبية ورفع الحصانة تكون أن  وينبغي
وًتجري . سياسيةفقط وليس العتبارات  للقانون عادلة ومحايدة وتخضع
موافقة  التلبس حيث ال تكوناستثناءات لحاالت البرلمانات الديمقراطية 



 
المادة تجعل . البرلمان شرطا لبدء اإلجراءات القانونية ضد عضو في البرلمان
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 حرية التعبير
ال تتعارض  حتى" رغم إقراره بأهميتها حرية التعبير، من يحّد النظام الداخلي

 ماإذا  المتحدثينويمكن للرئيس منع (. 2المادة " )مع النظام العام واألخالق
في  المؤتمر، أو عضوفي  مجموعاتلغة مسيئة ألحزاب أو " واستخدما

 من دونمثل هذا الحظر فيمكن إساءة استخدام (. 012/2المادة " )المؤتمر
مناقشة الخنق مما ين التوضيح كمنصة لحظر التصريحات الحاسمة مزيد مال
 .حقيقية والرقابة على الحكومةال

 وظائف البرلمان
 الوظيفة التشريعية

الوقت له  توفر برلمان مصممة بشكل جيد إذا للالوظيفة التشريعية ُتعتبر 
تحليل  في لجان لمساعدة البرلمانيينوللدراسة مشاريع قوانين تقدمت،  الكافي

السياسية في الجلسة العامة للوصول إلى  مجموعاتولل قوانينمشاريع 
ويمّكن . أو ال مفيدة للمجتمعما إذا كانت مشاريع قوانين استنتاجات بشأن 

أيضا من  األحزاب غير الممثلة في الحكومةالجدل حول مشاريع القوانين 
األغلبية في  لو كانت لديها كانت ستقّدمه من مشاريع قوانين ظهار ماإ

حزاب غير الممثلة في لألالمناقشات ى ذلك، تسمح وعالوة عل. البرلمان
جبارانتقاد القوانين و  الحكومة عن لدفاع علنا المكتب التنفيذي ا األغلبية و ا 

 .مزايا مشاريعهما القانونية وتبريرها

 إذ يوضح . بشكل كاف العملية التشريعيةو النظام الداخلي إلى حد كبير ينظم 
المراجعة من ، قتراحتقديم اال، بما في ذلك القوانين لتشريعكاملة ال اتجراءاإل

جراء مناقشة ، قبل اللجان ينبغي تعديل النظام و . التصويتعملية عامة، و وا 
 حدود لتصل إلى حدود أبعد منتشريع القوانين الداخلي لزيادة الشمولية لعملية 

ممثلي المجتمع ، والسماح بإيصال صوت األحزاب غير الممثلة في الحكومة
عملية إلى حد الإلى إبطاء وفي حين سيؤدي هذا . الجمهور األوسعالمدني أو 

إشراك المجتمع المدني  بالمواطنين، وسيعززتشريع بشكل أساسي يتعلق الما، 
إضفاء فمن المستحسن . على حد سواء التصور العام وجودة العمل البرلماني

لمنظمات المجتمع المدني خالل ة الطابع المؤسسي على جلسات استماع عام
 .من عملية التشريعاللجان  مراجعةمرحلة 

 
القرارات باستثناء تعديل الدستور باألغلبية  يجب اتخاذ جميع، 71وفقا للمادة 

غلبية المطلقة أنه من المعتاد صنع القرارات باأل في حين. المطلقة لألعضاء
وتشريع القوانين القرارات  من الطبيعي صنع، (0+ ٪ 31)للنصف زائد واحد 

جميع  وليس من األصواتمن بالنصف زائد واحد البرلمانات في العديد من 
كفاءة ألنه لطلب أغلبية جميع األعضاء تحديات ليمكن أن يخلق تو  .األعضاء

قواعد التغيير  كما أنّ . يكون عدد األعضاء الحاضرين كافياً لن ما غالبا 
تطلب عملية شفافة من وضع جدول األعمال المطلقة من األصوات يغلبية ألل

قبل  دراية األعضاءعلى أساس التخطيط على المدى الطويل، للتأكد من 
 .البرلمانية اتخاذ القرارات

 السلطة التنفيذية الرقابة على
بالطريقة  على الوزراء األسئلة من طرح عضاءاأل النظام الداخلي نيمكّ 

إنشاء  فمن الممكن(. 042 المادة) الديمقراطية البرلمانات المطبَّقة عادّة في
النظام  من 037 بموجب المادة( التحقيق لجان) تقصي الحقائق لجان

 حزاب غير الممثلة في الحكومةألل النظام الداخلي حالياً  وال يسمح. الداخلي
التحقيق  منع التحالف أو الحزب الحاكممخّواًل ، مستقلة اللجان إنشاء مثل هذه

 تشكيل لجان قواعدال ينبغي لو . حكومته وزراءب أو الخاصة به الممارسات في
األحزاب غير  التي بدأتها التحقيقاتتداخل مع من الاألغلبية  نتمكّ أن  التحقيق

 .الممثلة في الحكومة
 

 أو لجنته من خالل المعلومات والبيانات طلب، يمكن للعضو 42 للمادة وفقا
 مثل هذا الطلب منعمن  األغلبية هذا الحكم نمكّ يف. فقط اللجنة المختصة
الحق ب فيتمتع كل عضو الديمقراطية، في البرلماناتأما  .بغالبية االصوات

في  دو القيلكن  .البيانات والمعلومات والحصول على طرح األسئلة الكامل في
فمن . األحزاب غير الممثلة في الحكومةحقوق  حد منت الليبية القواعد

حزاب غير الممثلة في للسماح لأل القواعد تعديلو ، دو القي المستحسن إلغاء
 .األغلبية الحصول على موافقة من دون، وحدها التحقيق لجان بدءب الحكومة

 المركزية المفرطة في البرلمان
 وختم وقيعت ، لكنأمام العامة واألطراف الثالثة الرئيس يمثلأن  الطبيعيمن 
 كهذا جراء شكليفإ(. 00-7/01 المادة) لرئيسل مرهقة مهمة رسائلال جميع

ذات الصلة  لشخصل إذ ينبغي. البرلمان أداء من إلى حد كبير يمكن أن يبطئ
رسمية ال خطاباتال توقيع اللجنة رئيس مثل الهيئة البرلمانية مثلالذي ي

 توقيع أيضاً  لرئيسوينبغي ل. رسائل أخرىوال لسلطة التنفيذيةا الموجهة إلى
كما هو . المكتب التنفيذيو  اللجان، رؤساء، وجميع العامة الجلسة رسائل من

المادة )الرئيس  الحكومة من خالل عضاءأل اللجان دعوة غير الضروريمن 
23/2.) 

 الشفافية والمساءلة للجمهور
 المساءلة والشفافية

ينبغي لعمل البرلمان أن يكون شفافًا ألنه يمكن لعامة الشعب مساءلة القادة 
شفافية، ألنه ال يمكن للمواطنين  من دونفليس هناك مساءلة . المنتخبين

 .معرفة ما تمت مناقشته، وما هي مواقف األطراف واألعضاء، وكيف صوتوا



 
. ووسائل اإلعالم كما ينبغي للجلسات العامة أن تكون سهلة المنال للمواطنين

كما ينبغي أم تكون جداول األعمال، واالقتراحات، واألسئلة للسلطة التنفيذية، 
اجتماعات اللجنة  وبما أنّ . وكذلك األجوبة ومحاضر االجتماعات متاحة تماما

. بمثابة منتدى للتنازالت، فإنها ال تحتاج إلى أن تكون شفافة تماماقد تكون 
جدول األعمال، قائمة الحضور، أن يكون  ينبغي على األقلومع ذلك، 
وصيغت ستثناءات محدودة للغاية االكون أن تو ي متناول العامة فوالقرارات 

 .ةأغلبية مؤهلتصويت قائمة شاملة ومشروطة بالينبغي أن تكون  كما .بدقة
 

للشفافية، كافية  أنظمة مؤتمر الوطني العام بشكل عامالنظام الداخلي لليقدم 
اإلذن  الرسمي للمؤتمر الوطني العام" المراقب"فيعطي . لكن بعضها غامض

النظام لكن (. 00/4المادة )ومتابعتها للجمهور لحضور جلسات المؤتمر 
 اتخاذلمراقب ه يمكن لتقترح الصياغة أنو . دور المراقبال يحدد الداخلي 

ر لجمهو ل من نظام عام يسمحالقرارات المخصصة في هذا الصدد، بدال 
كما ينبغي تعيين الشروط . أي قيود من دونالجلسات العامة  بحضور

، للبقاء على الشرفة في آن واحد مثل عدد األشخاص المسموح به) بموضوعية
 أما المراقب أو -يضعها المكتب التنفيذي يفضل أن  -( األحكام األمنية، الخو 

 .فقط هذه الالئحة نو نفذوموظفيه، فسياألمين العام 

جلسات علنية، يجوز لألغلبية على أن تكون ال 99تنص المادة  وفي حين
في المؤتمر الوطني  بناء على طلب من عشرين عضوا اتإغالق اجتماع

إلى أن التجارب الدولية وتشير . على األقل أو عضوا في الحكومة العام
ال . عقد اجتماعات خلف أبواب مغلقةاإلغراء كبير في حالة االختالف حول 

المؤتمر األغلبية من الدعوة لعقد اجتماع سري إذا كان انون الحالي القيمنع 
لمطالبة ا وينبغي لشروط. لألغلبية غير مريح اً موضوعيناقش  الوطني العام

موافقة  ألغلبية مؤهلة، لذلك، يتطلب األمراجتماعات خاصة أن تخضع ب
 .هاأو جزء كبير من األحزاب غير الممثلة في الحكومة

يحتوي على كل كلمة وكل قرار ي لمحضر الجلسة العامة الذ كذلك، ينبغي
شكل مطبوع وعلى بتماما للجمهور يكون متاحًا  أن سات العامةيقال في الجل

 مؤتمررئيس اليحق ل" بأنه  القائلينبغي إعادة صياغة النص كما . اإلنترنت
( 23المادة " )بطريقة مناسبة هانشر هذه المحاضر و اتخاذ قرار بشأن الطباعة 

ذلك الرئيس حد، بما في إذ ال ينبغي أل. السجالت متاحة تلقائياً  تصبحبحيث 
وبالمثل، ينبغي أيضا . عمليةالعلى منع  أو المكتب التنفيذي، أن يكون قادراً 

حذف أي خطاب إعطاء تعليمات ل يحق للرئيس "ه انتنقيح النص القائل 
المادة " )خالفا ألحكام هذه القواعدمن محضر الجلسة األعضاء  سيلقيه أحد

النقاش العام حول من المواطنين يمكنان المعرفة والوعي فقط إن (. 011
رات يمكن أن تساعدهم على اتخاذ قرا وحدهااألحداث في البرلمان، والتوعية 

 .صائبة في االنتخابات المقبلة

 
كون له ي يجوز للرئيس أنف .رسمياللمتحدث قواعد اعلى  01وتنص المادة 

البرلمانية  مجموعاتلكن ال ه في معظم البرلمانات الديمقراطية،باسم اً متحدث
 أال يحلفمن المهم . يتحدثون أيضا  عن األنشطة البرلمانية والمكتب التنفيذي

مع البرلمانية  مجموعاتالاتصاالت محل  المؤتمر الوطني العاممتحدث باسم ال
 .ورلجمها

،  فقط األحزاب غير الممثلة في الحكومة إدراجعلى  الشمولية مبدأ ال ينطبق
 اً دور  النظام الداخلييحدد  من المستحسن أن لذلك،. ككل المجتمعبل 

 جلسات استماع علنية عقد اللجان وينبغي لجميع. منظمات المجتمع المدنيل
 .المدني المجتمع جماعات وجهة نظر لالستماع إلى

 الممثلة في الحكومةاألحزاب غير حقوق : العدالة اإلجرائية
 أو حزب األغلبية عمل كل من تمكين ينبغي للنظام الداخلي الديمقراطي

النظام الداخلي  يمكن أن يكونف. األحزاب غير الممثلة في الحكومةاالئتالف و 
حزاب غير الممثلة في ألمتناسبة تسمح لكافية و  حقوق الذي يمنحالشامل 
غير  السلطة التنفيذيةمراقبة القوانين و تشريع  جوهري في بالقيام بدور الحكومة

 واسعة مسؤوليات منح لصالح حجج قوية ومع ذلك، هناك. لألغلبية مريح
 .البرلمان في األقليات األخرى مجموعاتو  حزاب غير الممثلة في الحكومةلأل
 

 األحزاب غير الممثلة في الحكومة غالبية تعامل بها الطريقة التي، فإن أوال
 خسرت األغلبية الحالية إن سيتم التعامل بها مع نفسها التيتكون الطريقة س

 توافق واسع من قبل النظام الداخلي ينبغي اعتماد، ونتيجة لذلك. االنتخابات
. بيئة تعاونيةالثقة و  من أجل بناء في البرلمان أغلبية مؤهلة في يعر ب عنه

 قادرة علىتكون س مستقبلية أغلبية ال أن ضمانة المؤهلة األغلبيات تقدمو 
 .األحزاب غير الممثلة في الحكومة لقمع النظام الداخلي تعديل

 
جلسات  خالل وجهات النظر السياسية في مناقشة البرلمان، يتمثل دور ثانياً 

 اً فرص ا ال تملكأنه األحزاب غير الممثلة في الحكومة شعرتفإذا . البرلمان
ُتعتبر ، خاصة بهاالسياسات عن ال تعبيرلالسلطة التنفيذية و نتقاد كافية ال

 خارج المناقشاتب للقيام ةمرجحمن  أكثر األحزاب غير الممثلة في الحكومة
لكن ، و في ظل نظام ديمقراطي مشروعة مظاهرات في الشوارعإّن ال. البرلمان

 الوضع في إذ ال يكمن هذا. النقاش البرلماني تحل محل ال ينبغي لها أن
يمكن منع و . األحزاب غير الممثلة في الحكومة أو الحكومة مصلحة أي من

حزاب غير الممثلة في لأل المعاملة العادلة هذه السيناريوهات عن طريق
دراجها الحكومة  .اإلجراءات البرلمانية جميع في السليم وا 

حزاب لأل حقوق محددة التي تحمي األحكام النظام الداخلي وينبغي أن يشمل
في  للمناقشةبفترات زمنية  ينبغي أن يحق لهاإذ . غير الممثلة في الحكومة



 
جدول  األحزاب غير الممثلة في الحكومةالعامة التي وضعت الجلسات 

 األغلبية المسؤول العام عن ينبغي أن تظل في حين، وأكثر من ذلك. أعمالها
 بديلة قدم من اقتراحاتت ماأن يعرف ، يحق للجمهور البرلمان جدول أعمال

مشروع  الذي اقترح الشخصالتي تمنع  94المادة  أي أنّ  .إلى جدول األعمال
ينبغي أن و . داع من دونو لألقلية  ةغير مالئم، به أن يجادل حتى قانون
 المتفق عليها من الفواصل الزمنيةبحسب  التحدث تخصيص وقت يكون

 .وحدهليس الرئيس و  البرلمانية مجموعاتال صالحيات
 

 في ضرورية( لمنع التصويت النقاشتوسيع ) التعطيل تمنع التي قواعدُتع ّد ال
نه ال أإلى هتمام االينبغي إيالء مع ذلك، و  .الديمقراطية البرلمانات ميعج

 من األحزاب غير الممثلة في الحكومة منع إلى يؤدي أن التعطيل منعينبغي ل
 إقفال باب المناقشة اقتراح له الحق في أن كل عضو قاعدةف. رأيها التعبير عن

 منع في اً مفرط( 014 المادة) وعضوان معارضان مواليان نحدث عضوات بعد
 .باب المناقشة ققبل أن إغال لمزيد من الوقت سمحكما ينبغي ال. التعطيل

 ياتموجز التوص
 :م الداخلي في المجاالت التاليةينبغي تعديل النظا

 اإلجراءات، وعدالة األحزاب غير الممثلة في الحكومةالمجموعات البرلمانية و 
 تحديد دور المجموعات البرلمانية 
  البرلمانية في اللجنة  مجموعاتال بين حزابتوازن متعدد األتحقيق

 التنفيذية
 مجموعاتاللجنة والقيادة وفقا لتوزيع ال عضويةبين  تأمين توازن 

 البرلمانية
 مثل حزاب غير الممثلة في الحكومةاية حقوق معينة لألحم ،

 العامة لمناقشات الجلسةالفواصل الزمنية 
  بدء تحقيقاتها  من األحزاب غير الممثلة في الحكومةتمكين

 بيةتدخل األغل من دونالخاصة حول الحكومة 

  بوضع جدول أعمالها الخاص بناء على لجلسة العامة لالسماح
 المكتب التنفيذي اقتراح

  القه عن طريق التصويت غإقبل  المزيد من الوقت للناقشإتاحة
 العام

 المساءلة والشفافية
  جاباتها، واألجداول األعمال جعل سئلة للسلطة التنفيذية وا 

 علنية االقتراحات ومحاضر االجتماعاتو 
 أمام عامة الشعبق االجتماعات غالاألغلبية المؤهلة إلطلب ت 
  تشريع القوانين إلى أبعد من المؤتمر الوطني العامزيادة الشمولية 

من خالل ، وعامة الشعب جتمع المدنيلتشمل منظمات الم
إضفاء الطابع المؤسسي على جلسات االستماع العامة خالل 

 مرحلة االستماع
 عام غير حزبي، الذي ثم تعين أمين  تمكين المكتب التنفيذي من

 بطريقة مستقلة التعيينات اإلدارية األخرىب يقوم
 وطني العامتوضيح دور مراقب المؤتمر ال. 

 اإلجرائية الكفاءة

 صالحيات  المكتب التنفيذي مثل لرئيس إلىا صالحيات نقل
 وتعديل التحدث وقت، وتخصيص وضع جدول األعمال

 المحاضر 
 رسمية ذات الصلة خطابات من توقيع رؤساء اللجان تمكين 

 مشاريعهمب
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الديمقراطية هي منظمة غير حزبية إن المنظمة الدولية للتقرير عن 
تعزز هذه . ومستقلة وغير هادفة للربح ومسجلة في برلين، ألمانيا

المنظمة المشاركة السياسية للمواطنين، ومساءلة مؤسسات الدولة 
وتساعد . وتطوير المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم
مشاركة المنظمة على إيجاد سبل محلية لتعزيز الحق العالمي ل

المواطنين في الحياة السياسية لبلدهم، على النحو المنصوص عليه في 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

 .المدنية والسياسية

reporting.org-http://www.democracy 

 :أو التواصل عبر

reporting.org-info@democracy 

. ليبيا ومقره في في العالم غير حكومي يسياس معهد أول هو صادق معهد
 المواطنة تعزيز ثقافة في تتمثل مهمته، و الليبية في الشؤون يتخصص
السياسة  صانعي إعالم إلى صادق المعهد ويكرس. الفكر وتعددية المستنيرة
 من خالل االنخراط فيتمكينهم وأصحاب المصلحة الرئيسيين و  الليبية

، والحكم الديمقراطي، الصحة العامة قضايا وتأييد أحدث األبحاث العلمية
 .والتنمية االقتصادية، والقانون، واألمن

http://www.sadeqinstitute.org 

info@sadeqinstitute.org 

 تأسيس المنظمة 

مع مجموعة من خيرة الشباب الطموح  2100-9-21تأسست المنظمة يوم 
القادمين من خلفيات علمية و اجتماعية مختلفة من اجل هدف واحد وهو 

 . تفعيل دور الشباب و التحول الديمقراطي لي ليبيا

وذلك بالعمل على رفع مستوى الوعي لذى الشباب خاصة فيما يخص 
و كذلك  بالسعي الي توصيل أفكار وأراء و المواضيع السياسية و المدنية 

تطلعات الشباب الليبي و ترجمتها إلى مطالب و مقترحات وعرضها على 
الجهات المسؤولة و كذلك النظر في ردود فعل الشباب حول البرامج المقدمة 
لهم من قبل الدولة متخذين الشفافية و المصداقية أسلوبًا لنا في ممارسة 

استخدام طرق و اساليب ذكية و تفاعلية  بذلك نكون قد أنشطتنا التطوعية وب
  .حققنا الديمقراطية التي نسعوا اليها

 -: أهداف المنظمة

 . دعم التحول الديمقراطي في ليبيا .0
 . تفعيل دور الشباب في المجال المدني .2
الرفع من المستوى الوعي لدى الشباب الليبي في مجال التوعية  .2

 .المدنية والسياسية
 . قة وصل بين الشباب والجهات المسئولةخلق حل .4

http://www.facebook.com/H2OLY 

 

تم إعداد هذه النشرة  بمساعدة من وزارة الخارجية البريطانية في 
وتتحمل المنظمة الدولية للتقرير عن . المملكة المتحدة

وحدها مسؤولية  H2Oالديمقراطية، ومعهد صادق ومنظمة 
كما أّن هذه المحتويات ال تعكس بالضرورة وجهات . المحتويات

 .نظر المملكة المتحدة أو السفارة البريطانية في طرابلس

http://www.democracy-reporting.org/
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