
عملّية اليوم السابع
خلّية الحقوق

1875

 
ة كلّية الحقوق والعلوم السياسيَّ

تعديل الدستور اللبناني 
اآللية الدستورية في 6 رسمات

Centenaire de la 
proclamation du 

Grand Liban

ليبقى
 لبنان كبيرا



1875

 
ة عملّية اليوم السابعكلّية الحقوق والعلوم السياسيَّ

خلّية الحقوق

المواد ٧٦ الى ٧٩ من الدستور

٤ مراحل :

فكيف يتم التعديل ضمن هذه المراحل االربعة ؟

االقتراح االعداد١
 المناقشة
االصدار٢٣ والتصويت ٤
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خلّية الحقوق

المادتان ٧٦ و ٧٧

٤ مراحل :

حق اإلقتراح
مبادرة التعديل محصورة 

بسلطتين

مجلس النواب
(خالل عقد عادي)

رئيس الجمهورية

الحكومة

مجلس النواب

هي تقدم
 المشروع الى

بناًء على اقتراح ١٠ نواب 
على األقل

موافقة ٢/٣ أعضاء مجلس 
النواب العتماده

يبلغ بواسطة رئيس مجلس النواب

فأمام الحكومة خياران
الحكومة

مهلة
 ٤ أشهر 



1875
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الحكومة

٢/٣ األعضاء وافقوا لم توافق الحكومة 
على إقتراح التعديل

مهلةوضع مشروع التعديل 
 ٤ أشهر 

طرحه على المجلس 

االعادة للدراسة

اجراء انتخابات جديدة 
ضمن ٣ أشهر

مجلس النواب

أصر على االقتراح
 بأكثرية مجموع أعضائه 

لرئيس الجمهورية

لم يصر على اإلقتراح
 بأكثرية مجموع أعضائه

يسقط االقتراح 

االصرار على وجوب التعديل 
االنصياع

 + وجب على الحكومة طرح المشروع 

عدم االصرار

حل
 مجلس 
النواب  الحكومة
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خلّية الحقوق

مهمة اعداد مشروع التعديل

المادة ٦٥من الدستور

مجلس الوزراء

تعديل الدستور = من المواضيع األساسية

يحتاج إقرار المشروع الى
موافقة ٢/٣ أعضاء المجلس

إذا تعذر التوافق

اقرار مشروع التعديل 
طرح المشروع على

 مجلس النواب
المناقشة

 والتصويت
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مجلس النواب

النصاب إلنعقاد الجلسة = ٢/٣ أعضاء مجلس النواب

األكثرية = ٢/٣ أعضاء مجلس النواب

تتم المناقشة فقط على المواد والمسائل 
المحددة بصورة واضحة في المشروع

ال يمكن للمجلس القيام بأي عمل آخر قبل 
التصويت على المشروع

تتم هذه المرحلة برمتها في 

المادتان ٧٨ و ٧٩
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رئيس الجمهورية

المادة ٧٩

إصدار قانون التعديل إطالع مجلس الوزراء

اعادة مناقشة المشروع 

التصويت بأكثرية
٢/٣ أعضاء

مجلس النواب 

+

خالل المدة
 المعينة لإلصدار 


